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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen studerar alkoholkonsumtionen i Sverige under åren 1980-2010 uppdelad på 

de tre alkoholsorterna sprit, vin och öl. Studien delas in i tre delar där den första delen 

är en litteraturöversikt på området och tidigare studiers resultat återges. I nästa del 

estimeras statiska efterfrågemodeller med hjälp av OLS för de tre olika 

alkoholsorterna och med resultaten från dessa beräknas elasticiteter. Den tredje delen 

undersöker med hjälp av Becker-Murphymodellen huruvida konsumenter kan antas 

agera irrationellt eller rationellt vid konsumtion av alkohol. Denna modell baseras på 

att nyttan idag beror på konsumtionen i både nuvarande och föregående period. Detta 

görs både genom en OLS-regression och en 2SLS-regression där, baserat på tidigare 

studiers tillvägagångssätt, priserna P(t-1) och P(t+1) används som instrument för att 

undvika endogenitetsproblem.  

Litteraturöversikten visar att resultaten av forskningen inom området skiljer sig åt när 

det kommer till prisets påverkan på konsumtion, punktskattens effektivitet som 

styrinstrument samt huruvida konsumenter kan anses agera rationellt eller irrationellt 

vid konsumtion av en beroendevara. Elasticiteterna som beräknades i denna studie 

både överensstämde och skiljde sig åt från tidigare studiers resultat. 

Egenpriselasticiteterna för sprit och vin var negativa och oelastiska medan den för öl 

var positiv och elastiskt. Inkomstelasticiteten för sprit och vin var positiv och elastisk, 

men för öl negativ och elastisk. Korspriselasticiteterna visade att vin och sprit är 

substitut till varandra, medan öl och sprit samt öl och vin i denna studie visade 

negativ korspriselasticitet och får ses som komplementvaror.	  

För estimeringen med Becker-Murphymodellen gav 2SLS med P(t-1) och P(t+1) som 

instrument tecken på att inte fungera. Istället instrumenterades då med konsumtionen 

C(t-2) och C(t+2). Såväl 2SLS-regressionerna med de nya instrumenten samt OLS-

regressionerna gav signifikanta resultat för konsumtion i föregående period samt i 

nästkommande period. Således kan slutsatsen, med medvetenhet om vissa brister i 

modellen, dras att konsumenter inte agerar fullständigt irrationellt i konsumtionen av 

alkohol.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I en proposition överlämnad till riksdagen den 22 december 2010 redogjorde 

regeringen för en samlad strategi för ANDT-politiken. ANDT står för alkohol, 

narkotika, doping samt tobak och propositionen antogs av riksdagen 30 mars 2011. 

Propositionen skulle vara ett stöd i arbetet mellan 2011-2015 med att få till en 

övergripande syn på de faktorer som ligger bakom ANDT-problemens uppkomst, 

men också dess lösningar. Det övergripande målet sas vara ”ett samhälle fritt från 

narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 

alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. (Regeringens proposition 2010/11:47, 

2011, s. 1)  

Regeringen meddelade vidare den 20 februari 2014 förslag på finansieringsåtgärder i 

vårpropositionen (Regeringen, 2014). En av dessa åtgärder innebär en höjd punktskatt 

på alkohol och tobak vilket skulle ge ökade skatteintäkter på ca en miljard kronor per 

år.  Punktskatten på öl och vin skulle höjas med 5 %, skatten på cigaretter skulle höjas 

med 3 % samt en höjning av punktskatten på snus med 20 %. Förutom den ökade 

skatteintäkten var den höjda skatten också en del i arbetet mot ökad folkhälsa. Den 

här uppsatsen kommer att fokusera på efterfrågan på alkohol, hur efterfrågan 

förändras när priset ökar och huruvida alkoholkonsumtion återspeglar ett rationellt 

val. Konsumenter av beroendeframkallande varor, så som alkohol, kan uppvisa olika 

konsumtionsbeteenden beroende på om de har exempelvis självkontrollproblem eller 

om de kan antas agera helt rationellt och framåtblickande. Den totala konsumtionen 

bland den svenska vuxna befolkning 2009 var cirka 9,3 liter ren alkohol per person, 

vilket är en minskning med ungefär 10 % från år 2004 då konsumtionsnivån var som 

högst (Regeringens proposition 2010/11:47, 2011, s. 10). 

Den alkoholrelaterade dödligheten har sedan 1980-talet minskat bland både män och 

kvinnor i åldersgruppen 25-64 år. Dessutom har antalet alkoholrelaterade 

trafikolyckor minskat under 2000-talet. När det kommer till dödlighet i åldersgruppen 

45-65 år minskar den bland män men inte bland kvinnor och i högre åldersgrupper 

ökar alkoholdödligheten för bägge könen. (Regeringens proposition 2010/11:47, 

2011, s. 12) Antal alkoholrelaterade dödsfall har sedan slutet av 1990-talet legat kring 
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2000 per år i Sverige och 2012 var antalet 1912 (Socialstyrelsen, 2014). Det 

övergripande målet för ANDT-politiken framhåller regeringens vilja att komma till 

rätta med de problem som bruk och missbruk orsakar för både individ och samhälle 

(Regeringens proposition 2010/11:47, 2011, s. 1).  

1.2 Syfte  
Med ovanstående som grund finns det anledning att undersöka vilka effekter 

prisförändringar på alkohol får på konsumtionen. Påverkar en prishöjning 

konsumtionen i negativ riktning och agerar människor irrationellt eller rationellt i sin 

alkoholkonsumtion? Uppsatsen kommer att inledas med en litteraturöversikt av 

tidigare studier gjorda inom området på internationell och nationell nivå. Dessa 

behandlar främst priselasticiteter, alkoholskatter, konsumtion och irrationella och 

rationella beteenden hos konsumenter av beroendevaror. Därefter kommer denna 

studies empiriska undersökning som är byggd på tidigare studiers tillvägagångssätt. 

Syftet med uppsatsen blir således att med grund i teorier och data dels att presentera 

en litteraturöversikt, dels att undersöka hur efterfrågan på alkohol ändras i och med 

prisförändringar, men även utifrån Becker-Murphymodellen undersöka om 

konsumenter kan antas agera rationellt eller inte. 
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(1)	  

2 Teoretisk bakgrund 
Uppsatsens teoretiska del består av tre delar, först presenteras efterfrågan på varor, 

därefter efterfrågan på beroendeframkallande varor och till sist elasticitet.  

2.1 Efterfrågan på varor 
Ett grundläggande antagande i traditionella ekonomiska modeller är att konsumenten 

är rationell. Utifrån olika uppsättningar av varor kommer den uppsättning som ger 

konsumenten högst nytta att väljas (Gravelle & Reese, 2004, s. 11). Hur konsumenten 

väljer beror på dennes preferenser, inkomst och på priserna, där sambandet mellan 

efterfrågan och priser och inkomst brukar kallas Marshalliansk efterfrågefunktion 

(Krugman & Wells, 2005, s. 233) och visas i ekvation 1:  

𝑥!∗ = 𝐷! p!, 𝑝!, . . . . . , 𝑝!,𝑀 =   𝐷! 𝑝,𝑀  

𝑖 = 1, . . . . . , 𝑛 

Där 𝑥!∗ är efterfrågad kvantitet av vara i, p = (p!,𝑝!, . . . . . ,𝑝!) är en vektor av priser, 

M är inkomsten, och utseendet på den Marshallianska efterfrågefunktionen, Di, beror 

på konsumentens preferenser (Gravelle & Reese, 2004, s. 29). Således består 

konsumentens val i att välja en vektor av varor x så att denne maximerar nyttan U(x) 

med restriktionen px=M (Gravelle& Reese, 2004, s. 46) 

Efterfrågan på varor kan komma att ändras om priset på en eller flera varor ändras. 

Om ekonomin består av två varor och priset på vara 1 faller kommer detta att leda till 

att: 

1) Utgifterna som krävs för att nå samma nyttonivå sjunker, alltså kommer en 

högre nyttonivå kunna nås med samma utgifter som vid det tidigare högre 

priset. Konsumentens reala inkomst har ökat.  

2) Det relativa priset som möter konsumenten har ändrats.  

Detta leder oss fram till två olika effekter för en prisändring hos vara 1; 

inkomsteffekten och substitutionseffekten.  Inkomsteffekten definieras som den effekt 

på efterfrågan som uppstår enbart till följd av en ändring i den reala inkomsten när 

priserna hålls konstanta. Substitutionseffekten är den effekt som uppstår från 

förändring i priset när nyttan hålls konstant och kommer alltid att vara positiv för ett 

prisfall och negativ för en prishöjning. De flesta varor i en ekonomi är normala varor, 
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efterfrågan på en normal vara ökar om inkomsten ökar. Om en vara är normal 

kommer inkomsteffekten och substitutionseffekten av en egenprisförändring att gå åt 

samma håll. (Gravelle & Reese, 2004, s. 31-32) 

Ovanstående diskussion och modell bygger på att människor är rationella och väljer 

den uppsättning av varor och tjänster som maximerar nyttan med hänsyn taget till 

priser och inkomst. Men vad händer om det finns något hos varorna som har förmåga 

att påverka konsumenten i högre utsträckning än så, om varan är 

beroendeframkallande som tobak, narkotika och alkohol kan antas vara hos många 

människor? Detta leder oss in på konsumtionsteorier rörande efterfrågan på 

beroendeframkallande varor.  

2.2 Efterfrågan på beroendeframkallande varor 
När det kommer till efterfrågan på beroendeframkallande varor pekar litteraturen i två 

olika riktningar. Den ena antar att konsumenter är rationella precis som i föregående 

del, medan den andra bygger på tanken att konsumenter inte är fullständigt rationella 

när det handlar om beroendeframkallande varor.  

1988 publicerades Becker & Murphy’s artikel A theory of rational addiction. Den var 

banbrytande i sitt slag då de undersökte det dynamiska beteendet vid konsumtion av 

beroendeframkallande varor. Denna artikel har sedan dess blivit väldigt omnämnd och 

citerad i positiva sammanhang, men även varit väldigt omstridd och kritiserad. De 

menade att rationella konsumenter maximerar nyttan genom att korrekt förutspå 

framtida konsekvenser av sina beslut. Även starkt beroendeframkallande konsumtion 

kan således vara rationell, förutsatt att den bygger på en långsiktigt stabil avvägning 

mellan kostnader och fördelar. Detta grundas i det faktum att det inte är enbart 

alkohol, tobak och narkotika som är beroendekonsumtion utan att människor även kan 

bli beroende av arbete, mat, musik, tv, levnadsstandarder, andra människor, religion 

och många andra aktiviteter. Detta skulle innebära att många beteenden och mycket 

konsumtion skulle bli uteslutet från rationellt konsumtionsbeteende om 

beroendekonsumtion utan vidare exkluderas. (Becker & Murphy, 1988, s. 675)  

Becker & Murphy (1988) har sin utgångspunkt i en modell för rationellt beroende 

som först introducerades av Stigler & Becker (1977) och som senare utvecklades av 

Iannacone (1984, 1986). Det som gör Becker & Murphy unika är att de förklarar hur 

konsumtion av beroendeframkallande varor kan få ett abrupt slut eller leda till mycket 
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hög konsumtion. (Becker & Murphy, 1988 s. 676) I Becker & Murphys modell inser 

konsumenterna den beroendeframkallande faktorn av deras konsumtionsval men 

värderar fördelarna med konsumtionen idag högre än nackdelarna av ett beroende i 

framtiden. Således, i enlighet med denna modell, inser konsumenterna den 

fullständiga kostnaden av att konsumera den beroendeframkallande varan både i 

termer av det direkta priset av att köpa varan idag, men även kostnaden av att i 

framtiden vara beroende av varan (Gruber & Köszegi, 2001, s. 1262). Den 

grundläggande definitionen är att en person anses vara beroende av konsumtion av en 

vara om en ökning av konsumtionen idag kommer leda till en ökad konsumtion i 

framtiden (Becker & Murphy, 1988 s. 681). Enligt deras modell kan konsumtion idag 

leda till en ökad konsumtion i framtiden för att behålla samma marginalnytta eftersom 

tidigare konsumtion leder till en tolerans som gör att samma konsumtionsmängd idag 

inte ger samma nytta som den tidigare gjort (Becker & Murphy, 1988 s. 682). Detta är 

också en av förklaringarna till att en cigarettkonsumerande person kan ha svårt att 

sluta röka genom att trappa ner och istället måste sluta genom ett abrupt avslut 

(Becker & Murphy, 1988 s. 692). 

Denna modell användes senare av Becker, Grossman & Murphy (1994) och inriktades 

då specifikt på beroende till cigaretter. De undersökte Becker & Murphy modellen för 

rationellt konsumtionsbeteende av beroendeframkallande varor genom att studera hur 

cigarettkonsumtion ändras då priset på cigaretter ändras. De fann stöd för att en 

permanent ökning av priset med 10 % leder till en minskning i nuvarande konsumtion 

med 4 % på kort sikt och en minskning med 7,5 % på lång sikt. I kontrast till detta 

visar de att en 10 % ökning av priset isolerat till bara en period framåt minskar 

konsumtionen med enbart 3 % idag. Dessa siffror visar på vikten av den 

intertemporala länken mellan efterfrågan på cigaretter och ett beroendeframkallande 

beteende. Dessutom visar resultaten att detta inte överensstämmer med myopiska 

modeller. I myopiska modeller för beroendebeteende stimulerar konsumtionen i 

föregående tidsperioder konsumtionen i nuvarande tidsperiod, men är individen 

fullständigt myopisk bortser denne helt från framtiden när den tar beslut om 

konsumtion. Becker et al. (1994, s. 397) visar att i modeller med myopiska individer 

kommer tidigare priser påverka nuvarande konsumtion, medan framtida förväntat pris 

inte har någon effekt på konsumtionen idag. Eftersom rationella modeller testar för 

hur framtida pris påverkar konsumtion idag skiljer sig denna åt från den myopiska 
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modellen (Becker et al., 1994, s. 396-397). De resultat som framkommer i denna 

studie ger således stöd för den rationella modellen och förkastar den myopiska. 

De som motsätter sig Becker-Murphymodellen menar att konsumenter av 

beroendeframkallande varor inte med nödvändighet är långsiktigt rationella även om 

de väger in framtida konsekvenser av sina beslut. O’Donoghue & Rabin (1999) 

undersöker självkontrollproblem i en tidsinkonsistent kontext med grund i present-

biased preferenser. Detta innebär att preferenserna ändras på ett sådant sätt att de vid 

en tidpunkt inte stämmer överens med preferenserna vid en annan tidpunkt. I 

avvägningen mellan idag och framtiden diskonteras framtiden med en högre ränta än 

den ränta som individen idag skulle använda för avvägningar mellan två framtida 

tidpunkter. Det innebär att det finns en bias mot att lägga en större vikt vid nytta idag 

än vad som skulle vara önskvärt ur ett längre tidsperspektiv. De gör även en skillnad 

på om människor kan antas vara sofistikerade och inse att deras framtida själv 

kommer få självkontrollproblem eller om de antas vara naiva och inte inser att de 

kommer få självkontrollproblem i framtiden. Present-biased preferenser kan även 

beskrivas som att en person väntar med att göra något som borde göras idag om denna 

aktion innebär direkta kostnader, medan en aktion som innebär direkta belöningar 

genomförs för tidigt. (O’Donoghue & Rabin, 1999, s. 103-104)  

De flesta människor uppvisar till viss del present-biased preferenser och har en 

tendens att konsumera på ett sådant sätt att det ger tillfredställelse idag, men 

missgynnar dem på lång sikt (O’Donoghue & Rabin, 2003, s. 187). Det finns även 

empiriska belägg för att människor under vissa förutsättningar agerar på ett sätt som 

inte är optimalt för dem själva och därför kan det finnas paternalistiska skäl för en 

korrigerande ekonomisk politik. Även om tidigare forskning pekar på vissa nackdelar 

med politisk intervention kan paternalism vara värt att diskutera närmre. Att först och 

främst undersöka när människor inte tar optimala beslut innebär en bättre grund i 

politiska debatter angående olika former av paternalism. Paternalism är således en del 

av de teorier som rör människors irrationella beteende, men handlar mer om hur 

irrationella människor kan styras att ta optimala beslut. (O’Donoghue & Rabin, 2003, 

s. 186-187)  

En form av paternalism skulle kunna vara skatt på ohälsosamma varor, som till 

exempel alkohol. Forskning har också visat att införandet av en skatt på ohälsosamma 

varor i slutändan kan leda till en ökad välfärd. (O’Donoghue & Rabin, 2006, s. 1825) 
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(2)	  

Irrationella och rationella synsätt skiljer sig alltså åt i hur människor diskonterar 

framtida värde. Människor som är rationella antas ofta diskontera nytta exponentiellt 

över tid. Detta resulterar i tidsinkonsistenta preferenser, en person gör samma 

avvägning mellan konsumtion i två närliggande tidpunkter oavsett när denne 

tillfrågas. (O’Donoghue & Rabin, 1999, s. 103-104) En annan typ av diskontering är 

hyperbolisk diskontering. Skillnaden mellan hyperbolisk och exponentiell 

diskontering är att hyperbolisk diskontering har avtagande diskonteringsränta istället 

för konstant (Loewenstein & O'Donoghue, 2002, s.360). Present-biased preferenser 

modelleras ofta med hyperbolisk diskontering. Däremot är det omtvistat huruvida 

exponentiell diskontering är rationell medan hyperbolisk är irrationell som vanligtvis 

antas. Farmer & Geanakoplos (2009) menar att även om traditionella ekonomiska 

studier använder sig av exponentiell diskontering så har experiment visat att såväl 

djur som människor bättre beskrivs med hyperbolisk diskontering. De visar även att 

om osäkerhet introduceras i modellerna så kan hyperbolisk diskontering bli rationell 

och exponentiell diskontering bli irrationell. Extremfallet, där individen agerar 

fullständigt irrationellt, är alltså den myopiska modellen där individen inte alls tänker 

på framtiden.  

2.3 Elasticitet 
Tidigare har efterfrågan på varor diskuterats. För att se hur mycket den efterfrågade 

kvantiteten ändras när egenpriset ändras undersöks egenpriselasticiteten på 

efterfrågan. Egenpriselasticiteten visar hur många procent efterfrågan på en vara 

förändras om varans pris ökar med en procent och formeln visas i ekvation 2:  

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡   =   
%  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑  𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡

%  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑝𝑟𝑖𝑠
 

(Krugman & Wells, 2005, s. 112) 

Ju större elasticiteten på efterfrågan är i absolut värde desto mer kommer den 

efterfrågade kvantiteten reagera på förändringar i pris. Således, om priset förändras 

kommer den efterfrågade kvantiteten förändras procentuellt mer och efterfrågan är då 

elastisk. Är elasticiteten liten i absolut värde kommer en förändring i pris leda till en 

mindre förändring i efterfrågad kvantitet, efterfrågan är oelastisk. En tumregel för 

ekonomer brukar vara att om elasticiteten är större än 1 i absolut värde är efterfrågan 

på varan elastisk medan om den är mindre än 1 är efterfrågan oelastisk. Är 

elasticiteten 1 sägs varan vara enhetselastisk. (Krugman & Wells, 2005, s. 110-114) 
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(3)	  

(4)	  

Efterfrågan på en vara beror inte enbart på priset på just den varan utan det är möjligt 

att efterfrågan på en vara ändras när priset på andra relaterade varor ändras. För att se 

hur efterfrågan på en vara ändras om priset på andra varor ändras mäts 

korspriselasticitet. Korspriselasticiteten mäter hur många procent efterfrågan på en 

vara förändras om priset på en annan vara ökar med en procent. Korspriselasticiteten 

visas i ekvation 3:  

𝐾𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑣𝑎𝑟𝑎  𝐴  &  𝐵 =   
%  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛  𝑝å  𝐴

%  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑝𝑟𝑖𝑠  𝑝å  𝐵
 

(Krugman & Wells, 2005, s. 121) 

Är två varor substitut kommer korspriselasticiteten att vara positiv, en ökning i pris på 

den ena varan kommer leda till ökad efterfrågan på den andra. Är varorna istället 

komplementvaror kommer korspriselasticiteten att vara negativ, ett ökat pris på den 

ena vara kommer att minska efterfrågan på den andra varan. Således är tecknet på 

korspriselasticiteten viktigt för att se om varorna är komplement- eller substitutvaror. 

(Krugman & Wells, 2005, s. 121) 

Som tidigare nämnts påverkar även inkomstförändringar konsumenternas efterfrågan 

på varor. Inkomstelasticiteten mäter hur känslig efterfrågan på en vara är för 

förändringar i konsumentens inkomst och ger oss möjlighet att avgöra om en vara är 

normal eller inferior.  Inkomstelasticiteten visas i modell 4: 

𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 =   
%  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑  𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡

%  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
	  

(Krugman & Wells, 2005, s. 122) 

Inkomstelasticiteten kan vara antingen positiv eller negativ. Om efterfrågan på en 

vara ökar då inkomsten ökar är varan normal och inkomstelasticiteten är positivt. 

Minskar efterfrågan på en vara då inkomsten ökar är varan inferior och 

inkomstelasticiteten är negativ. (Krugman & Wells, 2005, s. 122)	   	  
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3 Tidigare studier på alkoholkonsumtion, alkoholpriser och 

alkoholskatter 
Litteraturöversikten består av såväl internationella som nationella studier gjorda under 

de senaste 30 åren och avslutas med en sammanfattning av de olika slutsatser som 

framkommit.  

3.1 Litteraturöversikt 
Alkoholkonsumtion i relation till priser och hälsa är ett område som är väl undersökt 

och forskat på genom alla tider utifrån olika vinklar. Mycket av den tidigare 

forskningen finns på internationell nivå, men flera studier och rapporter har även 

gjorts på de nordiska länderna. I Sverige finns en del information att tillgå, skillnaden 

är att majoriteten av studierna då är genomförda på uppdrag av regeringen.  

På internationell nivå finns det en mängd studier långt tillbaka i tiden, där de flesta är 

gjorda på den amerikanska marknaden. Cook & Tauchen (1982) undersöker i sin 

studie alkoholskattens påverkan på omfattande alkoholkonsumtion. De undersöker 30 

stater i USA över en tidsperiod på 16 år med två-stegs minsta kvadratmetoden där 

alkoholkonsumtion är beroende variabel. Av resultaten framkommer att 

punktskattehöjningarna i dessa 30 stater under åren 1962-1977 följdes av en kraftigt 

reducerad konsumtion och minskade antal dödsfall relaterade till skrumplever. Mer 

konkret finner de att en ökning av punktskatten med 1 dollar per gallon (≈3,79 liter) 

skulle minska skrumpleverdödsfallen med 5,4 % på kort sikt och kanske med dubbelt 

så mycket på lång sikt. De anser därför alkoholskatten kan användas som ett effektivt 

instrument inom området för folkhälsa. (Cook & Tauchen, 1982, s.380, 383, 388) De 

påtalar dock inget om hur de med medelmåttig eller låg konsumtion skulle påverkas 

och vad eventuella konsekvenser av detta skulle vara.  

Manning, Blumberg & Moulton (1995) insåg just detta problem, att mycket av den 

tidigare forskningen fokuserade på hur skatter ska användas för att reducera de sociala 

kostnader som uppstår vid alkoholkonsumtion i stora mängder eller missbruk av 

alkohol. Intresset för en högre punktskatt på alkohol ligger i att beskatta den skadliga 

konsumtionen och farliga konsekvenserna av alkoholdrickandet, men skatten kommer 

även drabba individer med medelmåttig och låg konsumtionen av alkohol, alltså den 

som inte är skadlig (Manning et al., 1995 s. 123-124). Därför kan det vara nödvändigt 

att inte bara undersöka egenpriselasticiteten för alkohol mätt bland de med hög 
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konsumtion utan även se till hur olika typer av alkoholkonsumenter reagerar på 

förändringar i alkoholpriset (Manning et al., 1995, s.125). Resultaten från studien 

gjord i USA visar, likt det som framkommit i många andra studier, att efterfrågan på 

alkohol påverkas av priset. Något som kan göra det svårare att föra en 

alkoholskattepolitik är att de som dricker lite eller medelmåttigt också reagerar på 

prisförändringar. En skatt som införs för att minska drickandet hos de som dricker 

mycket eller rentav missbrukar alkohol kommer ge upphov till välfärdsförluster för de 

som dricker utan att det ger upphov till externa kostnader. En andra upptäckt är att de 

som dricker mycket är mindre priselastiska än de som dricker medelmåttigt. De 10 

procent som dricker mest står för 51 % av alkoholkonsumtionen men deras 

priselasticitet är bara 2/5 av priselasticiteten för de som dricker medelmåttigt. Således 

skulle en höjd punktskatt innebära ökade skatteintäkter utan att påverka 

konsumtionsnivån nämnvärt hos de individer där en önskan att förändra 

alkoholvanorna föreligger. (Manning et al., 1995, s. 141-142)  

Chaloupka, Grossman & Saffer (2002) sammanställer i sin studie tidigare gjorda 

studier som analyserat effekterna av prisökningar på alkohol när det kommer till 

konsumtion och konsekvenser av konsumtion. De bekräftar svårigheterna som 

Manning et al. (1995) pekar på, att nå de många olika typerna av 

konsumtionsbeteenden. Alkohol, precis som de flesta andra varor har en neråtlutande 

efterfrågekurva vilket innebär att ett höjt pris leder till minskad efterfrågan och 

minskad konsumtion. Beslutsfattare kan dock vara tveksamma till att använda 

alkoholskatten som styrmedel för att minska konsumtionen då en ökad skatt inte bara 

skulle innebära en minskad konsumtion för dem som missbrukar alkohol utan även 

för de konsumenter som inte missbrukar alkohol. Det här beror på att alkohol, kan 

vara beroendeframkallande och skapa problem för vissa, medan andra klarar av att 

konsumera små mängder utan problem. Problemet är således komplext och inte lika 

enkelt som beskattning av tobak skulle kunna anses vara som är konstaterat farligt och 

beroendeframkallande för alla (Chaloupka et al., 2002, s. 22-23). Studien fokuserar 

sedan på hur unga vuxnas alkoholkonsumtion och farliga beteende relaterat till 

alkoholkonsumtion ändras med förändringar i priser. Det visar sig att högre skatter på 

öl innebär såväl en minskad konsumtion hos unga vuxna som en minskad risk för 

framtida problem med för hög alkoholkonsumtion. Dessutom tyder resultaten på att 

en ökad skatt på alkohol skulle innebära en minskad andel dödsfall i alkoholrelaterade 
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leversjukdomar (Chaloupka et al., 2002, s. 26-30). Sammanfattningsvis menar de att 

skatten kan användas som ett instrument för att minska alkoholkonsumtionen och dess 

konsekvenser, men verkligheten i USA är en annan. Där har realpriset på alkohol de 

senaste 50 åren sjunkit i jämförelse med andra produkter och tjänster och därmed 

ligger nivån på konsumtionen och relaterade problem högre än vad den troligtvis 

skulle vara om priset istället ökat. Svårigheter med en korrekt beskattning kommer 

vara att det inte med säkerhet går att veta hur en ökad skatt kommer fördela den 

minskade alkoholkonsumtionen bland invånare. Kommer enbart vissa grupper minska 

konsumtionen eller fördelar den sig jämt över populationen? Dessutom brister 

kunskapen när det kommer till hur den medelmåttiga alkoholkonsumtionen skulle 

påverkas, skulle exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar öka som en följd av minskad 

konsumtion? (Chaloupka et al., 2002, s. 32-33) 

Vad skulle då en korrekt beskattning vara? Kenkel (1996) försöker i sin studie på den 

amerikanska marknaden härleda fram vilken den optimala nivån på alkoholskatt 

skulle vara. När den optimala skattenivån för alkohol ska väljas måste 

välfärdsförlusten som skatten skapar balanseras mot de fördelar den inbringar. 

Studien genomförs genom att se till vilken aggregerad välfärdsvinst införandet av en 

skatt skulle ge och sedan genom första ordningens villkor maximera välfärdsvinsten 

för att finna den optimala skattenivån. Det empiriska resultat pekar på att den 

optimala skattenivån skulle ligga på mer än 100 % av priset, mycket högre än tidigare 

studier visat på och cirka 5 gånger så högt som skattenivån vid denna tid i USA. 

Kenkel menar dock att en höjd alkoholskatt enbart är den näst bästa lösningen för att 

få ordning på de alkoholrelaterade problemen så länge informationsbrist råder. 

(Kenkel, 1996, s. 296-297) Om människor istället var fullt medvetna om alla negativa 

effekter av alkoholdrickande skulle detta i sig minska konsumtionen. Bland annat 

hävdas att den mest påtagliga negativa effekten av alkohol kommer från de som kör 

rattfulla. Om straffet för att köra alkoholpåverkad var hårdare och mer påtagligt skulle 

detta leda till att den optimala skattenivån istället hamnar på 42 %, alltså mindre än 

hälften av tidigare resultat. Om istället informationsbristen kring alkoholens övriga 

negativa effekter rättas till, och det tidigare straffet för rattfylla hölls konstant, skulle 

detta innebära en optimal skattenivå på ca 78 %. (Kenkel, 1996, s. 298) Även om en 

höjd alkoholskatt ses som den näst bästa lösningen menar Kenkel, i enlighet med flera 
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andra studier i USA, att alkoholskatten bör höjas så pass att den kommer tillbaka till 

nivån kring, eller högre än, det den var i början av 1950-talet (Kenkel, 1996, s. 317).  

Grossman (1989) ville med sin studie undersöka vilka positiva effekter en höjd 

punktskatt på alkohol och tobak skulle ha i USA. Tidigare studiers resultat 

sammanställs för att bringa klarhet i frågan och två påfallande slutsatser dras. För det 

första om alkoholskatten på öl höjdes skulle detta leda till en minskning av 

fordonsolyckor för personer mellan 18-20 år med ungefär 15 % vilket skulle rädda 

ungefär 1000 människoliv per år. Den andra slutsatsen gäller cigaretter där det 

framgår att 800 000 förtida dödsfall skulle kunna undvikas bland de amerikaner som 

var 12 år och äldre år 1984 om cigarettskatten återställdes till det verkliga värdet år 

1951. (Grossman, 1989, s. 1193) 

 

I Aronsson & Sjögren (2010) studie behandlas problemet med optimal 

alkoholskattenivå i en ekonomisk-teoretisk modell. Analysen baseras på en modell 

med två varor, varav en är alkohol. Alkohol antas vara skadligt för folkhälsan och 

konsumenten i modellen kan få tillgång till alkohol på tre sätt, köpa alkoholen på den 

inhemska marknaden, importera alkoholen från utlandet eller genom egentillverkning. 

(Aronsson & Sjögren, 2010, s. 154) I och med att modellen tar hänsyn till import kan 

inte längre den inhemska skatten eller priset ses som ett perfekt instrument för att 

styra konsumtionen av alkohol. Det här menar författarna betyder att antalet variabler 

som skulle behöva styras är fler än de styrinstrument som finns tillgängliga. 

Resultaten visar på att det därför kan behövas skatter på varor som är komplement till 

alkohol eller subventionering av varor som är substitut för alkohol. Tas hänsyn även 

till olaglig tillverkning av alkohol stärker detta det faktum att varuskatten på icke 

alkoholhaltiga drycker och inkomstskatten bör komplettera alkoholskatten för att 

kunna styra konsumtionen. Sammantaget skulle den optimala skattenivån för alkohol 

ligga lägre om gränserna är öppna för handel än om all alkohol köps lagligt på den 

inhemska marknaden. (Aronsson & Sjögren, 2010, s. 166-167) 

 

Cook & Moore (2002, s. 120-121) menar också att prissättning av alkohol är av 

yttersta vikt när det kommer till att kontrollera alkoholkonsumtionen. De fastslår att 

alkoholskatterna på nationell nivå i USA, men även inom de enskilda staterna är 

alldeles för låg. Alkoholmissbruk skapar externa effekter på andra i samhället och de 
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sociala kostnader som alkoholkonsumtionen ger upphov till täcks inte på långa vägar 

av de låga skatterna. Att höja skatten vore intressant ur ett samhällsperspektiv och för 

att mer precist komma åt samhällsproblemen vore olika skatter på olika typer av 

alkohol att föredra. Exempelvis borde skatten på alkohol som säljs i barer och 

restauranger vara högre än på den alkohol som säljs i butiker då risken för rattfylleri 

är större vid försäljning i barer och restauranger. Även denna studie, i likhet med 

Kenkel (1996), fastslås att fungerande lagar och regler som minskar rattfylleri samt 

missbruk av alkohol i sin tur skulle minska den teoretiskt optimala nivån på 

alkoholskatten. (Cook & Moore, 2002, s. 130)  

 

Fogarty (2006) utvecklade i sin studie den enda rubrik han tyckte saknades i Cook & 

Moore (2002) annars så omfattande studie, nämligen egenpriselasticiteten för alkohol. 

Den kunskapen är viktig för såväl företag som säljer alkohol, hälso- och sjukvården 

samt regeringen. Genom att i detalj förstå egenpriselasticiteten för alkohol kan företag 

finjustera sina återförsäljningspriser, hälsovården kan implementera strategier för att 

minska alkoholrelaterade skador och regeringen få en fingervisning om hur den bäst 

bör sätta skatter. (Fogarty, 2006, s. 317) Studien görs med en meta-regressionsanalys 

på 150st estimat på egenpriselasticitet för öl, sprit och vin från 18 olika länder. 

Resultaten visar på flera intressanta saker. Först och främst verkar det inte finnas 

några större skillnader mellan länder, hur konsumenter reagerar på förändrade 

alkoholpriser är snarlika oavsett land. Vidare visas att alkoholvarornas 

marknadsandelar har betydelse för egenpriselasticiteten. En ökad marknadsandel gör 

efterfrågan på varan mer oelastiskt och en minskad marknadsandel leder till en mer 

elastisk efterfrågan. Utöver detta visade studiens meta-regressioner att en högre 

konsumtionsnivå kan förknippas med en mer oelastiskt efterfrågan. Därmed blir det 

även viktigt att övervaka konsumtionsnivåer för att förstå elasticiteten på efterfrågan 

och hur skatter ska sättas. (Fogarty, 2006, s. 328-329) 

Wagenaar, Salois & Komro (2009) använder sig också av en metaanalys för att 

sammanställa studier som analyserat sambandet mellan alkoholskatt eller prisnivå på 

alkohol och försäljning av alkohol eller självrapporterad konsumtion av alkohol. 

Totalt sammanställs 112 studier från hela världen med 1003 estimat av relationen 

mellan skatt/pris och konsumtion (Wagenaar et al., 2009, s. 179). Resultaten visar ett 

starkt statistiskt samband mellan priset på alkohol och alkoholkonsumtion. Priset 
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påverkar konsumtionen av alla typer av alkoholhaltiga drycker och alla typer av 

konsumenter i en population från de med liten konsumtion till de med mycket hög 

konsumtion. Grundläggande kan sägas att såväl priset som inkomsten påverkar 

storleken på konsumtionen. Dessutom speglar också alla uppskattningar av skatte- 

och priseffekter olika sociala situationer och kulturella miljöers påverkan på 

alkoholkonsumenters beteende. (Wagenaar et al., 2009, s. 187-189) Sammantaget 

visar studien att priser och skatter har stor påverkan på alkoholkonsumtion i 

jämförelse med andra förebyggande åtgärder för att minska alkoholkonsumtion 

(Wagenaar et al., 2009, s. 179). Deras resultat är alltså inte helt i linje med de resultat 

som Kenkel 1996 och Cook & Moore 2002 kom fram till som menar att skatter och 

priser enbart är det näst viktigast instrumentet för konsumtionsminskning.  

I norden gjordes 10 år tidigare en studie som styrker det resonemang som förs i 

Wagenaar et al. (2009) då Bentzen, Eriksson, & Smith (1999) ville testa Becker & 

Murphys (1988) modell för rationellt beroende på alkoholkonsumtionen i de nordiska 

länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Deras resultat visar att Danmark är 

det av länderna där konsumtionen per capita är högst och att skillnaden mellan 

länderna den senaste tiden blivit större. Anledningen till detta ligger förmodligen i att 

de övriga tre länderna har en striktare alkoholpolitik. Dessutom skiljer sig 

konsumtionen åt i avseende på vilken dryck som konsumeras mest i förhållande till 

övriga alkoholhaltiga drycker, i Danmark är konsumtionen av öl som störst medan 

Norge och Sverige har en större relativ konsumtion av sprit. Även prismässigt skiljer 

sig Danmark åt från de övriga länderna som det enda landet där konsumentpriserna 

fallit de senaste 25 åren. (Bentzen et al., 1999, s. 262-263 & 266) Studien använder 

sig av 2SLS där priset i tidsperioden före samt efter används som instrumentvariabel 

för konsumtionen i samma tidsperioder för att undvika endogenitetsproblem. 

Dessutom gör de skilda test för öl, vin och sprit då tidigare forskning visat att dessa 

tre är olika typer av produkter ur en ekonomisk synvinkel.  

 

Resultaten de får fram förkastar den myopiska konsumtionshypotesen. Detta då 

konsumtionen i framtiden med stark signifikans korrelerar med konsumtionen idag, 

samtidigt som man kontrollerar för effekter av tidigare konsumtion. Dessutom 

framkommer liknande resultat som i flera tidigare studier, priset har betydelse för 

konsumtionen även om alla deras resultat inte blir signifikanta. För vin varierar 
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inkomstelasticiteterna mellan 0,4-0,5, men är insignifikanta för Norge och Sverige. 

För Danmark är inkomstelasticiteten för sprit signifikant men negativt och för Norge 

och Sverige är den inte signifikant. Priselasticiteterna varierar i de fyra länderna 

mellan -0,4 och -1,1 och är nästan dubbelt så stor i Finland, Norge och Sverige som 

den är i Danmark. Studiens resultat tyder på att priset fungerar som instrument för att 

styra konsumtionen och således skulle staten genom en ändrad alkoholskatt kunna 

reducera invånarnas konsumtion. (Bentzen et al., 1999, s. 271-276) 

 

Detta sägs dock inte stämma fullt ut enligt Arnberg (2005), som på uppdrag av Sprit 

och Vinleverantörernas förening utredde alkoholkonsumtionen i Norden. Författaren 

menar att skatteinstrumentet har förlorat förmågan att styra konsumtionen och att den 

istället enbart tjänar som en faktor som förändrar förhållandet mellan registrerad och 

oregistrerad konsumtion. Stiger priset på alkohol ökar den oregistrerade 

konsumtionen, en ökad skatt skulle således leda till mindre registrerad konsumtion 

men ökad oregistrerad konsumtion. Dessutom tyder undersökningar på att människor 

som övergår från registrerad konsumtion till oregistrerad konsumtion tenderar att öka 

alkoholkonsumtion. (Arnberg, 2005, s. 4) Således skulle en ökad punktskatt på 

alkohol, med mål att minska konsumtionen, kunna ha motsatt effekt. Året innan, 2004 

utkom den offentliga utredningen ”Var går gränsen” (SOU 2004:86, 2007). En del i 

denna, ”Skatte- och prispolitiken” skriven av Kent Härstedt var ett delbetänkande av 

”Alkoholförselutredningen”. Utredningens uppgift var att ge en beskrivningen av 

regelverket på alkoholområdet samt att kartlägga utvecklingen av gränshandel, 

privatinförsel, smuggling och vidareförsäljning av alkohol som på olaglig väg förts in 

i Sverige. Resultaten som framkom visade att en sänkning av alkoholskatten med 40 

% på sprit skulle innebära en ökning av spritkonsumtionen med ca 10 %, (SOU 

2004:86, 2007, s. 214). Detta är inte riktigt samma siffror som Arnberg (2005) får 

fram även om resultaten ser liknande ut och siffrorna pekar åt samma håll.  

 

Historiskt sett har dock forskning visat att alkoholskatten fungerar som 

styrinstrument. En av de tidigare studierna på alkohol i Sverige gjordes av Huitfeld & 

Jorner (1972)  som undersökte hur efterfrågan på alkohol varierar med förändringar i 

konsumenternas inkomster och priser på alkohol. Däremot togs ingen hänsyn till de 

samhällsekonomiska konsekvenserna av alkoholkonsumtionen eller försäljningen ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv. Data som användes sträckte sig från 1956-1968 
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(Huitfeld & Jorner, 1972, s.11). 1955 slopades användande av motboken i Sverige 

vilket medförde en kraftig ökning av spritkonsumtionen, för att motverka detta höjdes 

priserna med ca 25 % i slutet av 1956 och konsumtionsnivåerna sjönk snabbt ner till 

1954 års nivåer. Vid den här tiden var alltså priset ett fungerande instrument för att 

styra konsumtionen. Undersökningen gjordes med en efterfrågemodell. Resultatet av 

studien visade på en egenpriselasticitet för sprit på -1,2 och för vin -0.7 samt en 

inkomstelasticitet för sprit på 0,4 och för vin 0,9. Elasticiteterna för öl studerades inte. 

(Huitfeld & Jorner, 1972, s 14-16) 

Jämförs ovanstående resultat med den studie Assarsson (1991) gjorde där han 

undersökte elasticiteterna för alkohol i Sverige mellan 1970-1988 skiljer sig resultaten 

åt. Assarssons studie gjordes som en del av den omfattande Alkoholskatteutredningen 

och hade i uppgift att undersöka vilka effekter beskattning av alkohol kunde tänkas 

ha. Anledningen till detta var att regeringen ville införa ett nytt skattesystem där 

dryckerna enbart beskattades utifrån alkoholhalt. Enligt Assarsson (1991) var 

priselasticiteterna för vin och sprit -0,9 medan för öl -1,3.  

Ämnet för Assarsson (1991) studie, ett nytt skattesystem, blev verklighet 1992. Från 

och med detta år ändrades hur alkoholskatten fastställs i Sverige och punktskattens 

storlek baseras enbart på alkoholhalten i drycken. Hur denna skatteförändring 

påverkade alkoholförsäljningen av de tre olika varugrupperna sprit, öl och vin 

undersöks av Ponicki et al. (1997). Innan 1992 beskattades sprit med 60 % av priset 

före skatt plus en skatt baserad på alkoholhalt, vin beskattades på samma sätt fast med 

39 % av priset före skatt. Öl beskattades med två olika skatter beroende på 

alkoholhalten var över eller under 3,5 %. Alla tre produkter hade sedan ytterligare en 

moms på 20 %. Efter juli 1992 beskattas all alkohol enbart efter alkoholhalt med en 

stegrande skatt per liter som ökar snabbare än alkoholhalten. Detta får som resultat att 

skatten blir relativt högre på produkter som innehåller högre alkoholhalt. Då skatten 

innan baserats på priser före skatt innebar det att produkter med ett lågt pris men hög 

alkoholhalt påverkades mer av skatteökning än produkter som innan haft ett högre 

pris innan skatt men med samma alkoholhalt. (Ponicki et al., 1997, s.860) Studien 

utfördes med två stycken OLS-regressioner. Den första mätte skatteförändringens 

påverkan på det genomsnittliga konsumentpriset på sprit, vin och öl medan den andra 

estimerade prispåverkan på försäljningen av sprit, vin och öl. Resultaten tyder på att 

skatteändringen resulterade i en minskning av priset på sprit med 22,9 % och vin 18, 2 
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%, för öl var resultaten inte statistiskt signifikanta. När det kommer till försäljningen 

var inte resultaten för sprit och vin signifikanta däremot visade öl en signifikant 

minskning i försäljning med 7,3 %. (Ponicki et al., 1997, s. 864),  

Norström (2005) menar i sin rapport över priselasticiteten på alkohol i Sverige att 

priset, och således skatten, är ett av de viktigaste instrumenten för att kontrollera den 

sammanlagda konsumtionen. Detta då efterfrågan på alkohol är känslig för 

prisförändringar och staten har stor kontroll på priset i och med punktskatten. Syftet 

med rapporten var bland annat att undersöka priselasticiteterna för sprit, vin och öl 

och hur snabbt effekten av en prisförändring slår igenom på de olika alkoholsorterna. 

Detta gjordes genom att använda Systembolagets försäljningssiffror mellan 1984- 

2004 och data analyserades med hjälp av Box Jenkins teknik för tidsseriedata. De 

estimerade elasticiteterna från kvartalsvis data var statistiskt signifikanta för alla tre 

grupper; för sprit -1, vin -0,6 och för öl -0,8. Dessutom visar resultaten att efter 1995 

har öl och vin ökat mer i försäljning och sprit mindre jämfört med vad som skulle 

kunna antas med hänsyn taget till prisutvecklingen. Norström fastslår även att likt 

många andra studier visar det sig att efterfrågan på alkoholhaltiga drycker i Sverige är 

känslig för prisförändringar, men att priset inte är den enda faktor som påverkar 

försäljningen.  

 

I en studie gjord vid Statens folkhälsoinstitut utreddes vilka konsekvenser ett 

avskaffande av alkoholmonopolet i Sverige skulle få (Holder & Agardh, 2008). 

Effekterna utreds utifrån två tänkbara scenarion, det första att Systembolaget skulle 

ersättas med licenserade butiker och i det andra scenariot skulle försäljning sker i 

dagligvaruhandeln. Med dessa två scenarion utarbetades prognosmodeller 

innehållande specifika faktorer som utifrån internationell forskning sett haft betydelse 

för alkoholkonsumtionen per capita. Resultatet visade att alkoholkonsumtionen kunde 

förväntas öka avsevärt i båda scenarierna till följd av att privata marknadskrafter för 

alkohol etableras i Sverige. Ett lägre pris leder till ökad försäljning och då alkohol är 

en produkt med negativa konsekvenser för folkhälsan skulle detta i sin tur leda till en 

ökning av alkoholrelaterade skador. (Holder & Agardh, 2008, s. 56-57) 

3.2 Sammanfattning av litteraturöversikt 
Även om resultaten i ovan nämnda studier till viss del kommer fram till olika resultat 

på flera fronter är de ändå alla överens om att priset påverkar konsumtionen av 
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alkohol. Hur stor effekten av priset är skiljer sig åt och flera av studierna pekar på det 

faktum att prisbaserade policyinstrument inte är tillräckligt effektiva för att styra 

konsumtionen på ett samhällseffektivt vis. Några av studierna påpekar även att 

elasticiteterna är olika hos olika typer av konsumenter beroende på hur mycket de 

dricker. Således skulle en prisökning påverka vissa konsumenter mer än andra. Utöver 

det visar studier att alkoholskattenivån påverkar priset och att en optimal nivå på 

skatten skulle vara högre om konsumenter är dåligt informerade om negativa effekter 

av alkoholkonsumtion. Dessutom pekar resultat baserade på Beckers m.fl. (1994) 

modell att hypotesen om fullständigt myopiska alkoholkonsumenter (som inte tar 

hänsyn till framtida konsekvenser av sin konsumtion) kan förkastas.  
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(6)	  

(5)	  

(8)	  

(7)	  

4 Tillämpning på svenska data  
Med grund i tidigare studiers tillvägagångssätt ska nu den svenska marknaden 

studeras, både för att undersöka hur priset påverkar efterfrågan, men även för att 

försöka se om det går att finna stöd för huruvida konsumenter antas agera rationellt 

eller inte i konsumtion av beroendeframkallande varor.  

4.1 Modeller 

4.1.1 Statistiska efterfrågemodeller  
Följande modell kommer att användas för att estimera de statiska 

efterfrågemodellerna enligt ekvation 5: 

𝐶!! = 𝛽! + 𝛽!𝑃!! + 𝛽!𝑀! + 𝛽!𝑃!! + 𝛽!𝑃!! + 𝜀!	  

Där: 

i=sprit, vin, öl 

u och v= de två alkoholsorter som inte används som i  

M=Inkomst och P=pris	  

4.1.2 Rationellt beroende 
För att undersöka huruvida konsumenter kan antas vara rationella eller inte, kommer 

modellen baseras på den modell som Becker et al. (1994, s. 398) använde enligt 

ekvation 6:  

max!!,!! 𝛽!!!𝑈(𝐶! ,!
!!! 𝐶!!!,𝑌!)	  

s.t.	  𝐴! = 𝛽!!!(𝑃!𝐶! + 𝑌!)!
!!! 	  

Där 

C=Konsumtion av beroendevara 

Y=Konsumtion av andra varor 

A0= Initial förmögenhet 

𝛽=Diskonteringsfaktor  

Detta ger att första ordningens villkor är enligt ekvation 7 och 8:  

𝑈!! 𝐶! ,𝐶!!!,𝑌! = 𝜆	  

𝑈!! 𝐶! ,𝐶!!!,𝑌! + 𝛽𝑈!! 𝐶!!!,𝐶! ,𝑌!!! = 𝜆𝑃!	  

Sub-index på nyttofunktionen betecknar marginalnytta. Ekvation 7 visar att  
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(9)	  

marginalnyttan av konsumtionen av Y i varje period är lika med marginalnyttan av 

förmögenheten, 𝜆. Ekvation 8 innebär att marginalnyttan av nuvarande konsumtion av 

beroendevaran plus nuvärdet av den framtida marginalnyttan av den nuvarande 

konsumtionen är lika med marginalnyttan av förmögenheten gånger priset P. Genom 

att lösa ut Yt ur ekvation 7 och sedan substituera in resultatet i ekvation 8 ges ett 

uttryck för hur konsumtion av beroendevaran idag är relaterad till konsumtion i 

perioden före, konsumtion i perioden efter och priset på varan idag. Uttrycket som tas 

fram av Becker et al. (1994) baseras på en kvadratisk nyttofunktion och återges i 

ekvation 9, som är grunden för den empiriska studien i denna uppsats. 

𝐶! = 𝜃𝐶!!! + 𝛽𝜃𝐶!!! + 𝜃!𝑃! + 𝜀!	  

När 𝜃 är positiv kommer faktorer som påverkar konsumtionen i föregående tidsperiod 

eller kommande tidsperiod även påverka konsumtionen i nuvarande tidsperiod. Är 𝜃 

negativ betyder detta att samma faktorer i tidsperioden före eller efter påverkar 

konsumtionen idag negativt. (Becker et al., 1994, s. 398-399) 

4.2 Data 
Konsumtion: 

Alkoholkonsumtionen baseras på siffror tagna från WHO:s databas i enlighet med 

tidigare forskning (Bentzen & Smith, 2010). Konsumtionsmängden är angiven i liter 

ren alkohol per capita för personer 15 år och äldre och baseras på den registrerade 

konsumtionen. (WHO, 2014). Utvecklingen mellan 1980-2010 åskådliggörs i Figur 1: 

Alkoholkonsumtion. Innan värdena används i stata divideras konsumtionen varje år 

med konsumtionen 1980 för att fånga konsumtionen uttryckt i 1980 års konsumtion 

då detta gjorts i tidigare studier som undersökte tobakskonsumtion med Becker-

Murphymodellen.  

 
Figur	  1:	  Alkoholkonsumtion 
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Alkoholpriser: 

Precis som i Bentzen et al, (1999) används årsmedeltal för alkoholprisindex för de 

olika undergrupperna sprit, vin och öl som mått på priset för alkohol. Dessa är 

hämtade från SCB:s hemsida (SCB, 2014) och innehåller både moms och punktskatt. 

De är uttryckta så att KPIAlkoholsort 1980=100. Alkoholprisindex har sedan dividerats 

med respektive års KPI-tal, där KPI 1980=1, för att få realpriser. Utvecklingen mellan 

1980-2010 åskådliggörs i Figur 2. 

	  
Figur	  2:	  Alkoholpriser 

Medelinkomst: 

Variabeln medelinkomst är genomsnittlig disponibel inkomst per capita och divideras 

med KPI för aktuellt år, där KPI 1980=1 för att får få medelinkomsten uttryckt i 1980 

års priser. I Figur 3, åskådliggörs den prisjusterade medelinkomstens utveckling 

mellan 1980-2010 (medelinkomsten hämtas från Ekonomifakta, 2014). 

 
Figur	  3:	  Medelinkomst 

Dummyvariabel 

Dummyvariabeln läggs till i data för att spegla den lagförändring som skedde 1992 

där grunden till skatteuträkningen på alkohol förändrades. Denna lagförändring 

innebar att skatten från och med 1992 baserades på enbart alkoholhalt istället för att 
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beräknas utifrån både alkoholhalt och försäljningspris. Detta innebar att 

lagförändringen påverkade de olika alkoholsorterna olika beroende på alkoholhalt och 

tidigare försäljningspris (Ponicki et al., 1997, s.860). Dummyn inkluderas således för 

att spegla förändringar i konsumentpriset som kan antas bero på lagändringen 1992.	  

Dummyn antar värdet 1 innan 1992 och värdet 0 från och med 1992 och framåt.	  

Tidstrend 

I Stata adderas, innan efterfrågemodellerna estimeras, en tidstrend för att kontrollera 

för andra faktorer som varierar över tiden.  

Däremot tar denna studie inte hänsyn till exempelvis hälsotrender, förändring av 

medvetenhet om risker, ändrad åldersstruktur hos befolkningen eller ett förändrat 

utbud av restauranger och systembolag. Alla dessa faktorer kan tänkas påverka 

konsumtion av alkohol, men förhoppningsvis fångar tidstrenden upp allmänna 

förändringar över tid. Dessutom tas beslut om att inte använda sig av logaritmerade 

formen av variablerna då Becker et al. (1994) inte logaritmerar sina variabler. 

Elasticiteterna kommer istället att räknas ut efter estimeringarna. Data för 

konsumtion, alkoholpriser och medelinkomst finns i sin helhet i Bilaga 1, Tabell 10, 

11 och 12.  

4.3 Metoder och metodproblem  
Vid genomförandet av denna studie kommer regressionsanalyser i Stata användas. 

Regressionsanalyser kan göras på flera olika sätt beroende på vad som är passande för 

den aktuella studiens data. Alla klassiska antaganden måste uppfyllas om minsta 

kvadratmetoden (OLS) ska vara Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) 

(Studenmund, 2011, s. 465). Om OLS används direkt på strukturella ekvationer i 

simultana system kan detta leda till bias i koefficienterna. Detta beror på att vissa 

förklarande variabler i en sådan ekvation kan vara endogena i den bemärkelsen att de 

korrelerar med feltermen. Detta bryter mot antagande 3 som fastslår att alla 

förklarande variabler ska vara okorrelerade med feltermerna (Studenmund, 2011, s. 

465).  Så är till exempel fallet i den här studien, därför att jämviktspris och 

jämviktskvantitet bestäms simultant (priset blir en endogen förklarande variabel i 

efterfrågefunktionen), och därför att nuvarande och framtida konsumtion bestäms 

simultant i den modell som utvecklades av Becker et al. (1994).	  
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I ett försök att undvika dessa problem kommer metoden för att undersöka huruvida 

konsumenter är rationella eller inte därför, precis som i både Becker et al. (1994) och 

Bentzen et al. (1999), bli att använda sig av tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS).  

Problem med simultan bias handlar som tidigare nämnts om att en eller flera 

förklarande variabler är korrelerade med feltermen.  En lösning till detta problem är 

att hitta en variabel som:  

1) Korrelerar med den endogena förklarande variabeln 

2) Är okorrelerad med feltermen  

Denna variabel skulle kallas för en instrumentalvariabel och genom att använda en 

sådan undviks endogenitetsproblemet. 2SLS görs i två steg, i det första steget 

estimeras en reducerad form för varje potentiellt endogen förklarande variabel, där 

instrumentvariablerna tillsammans med modellens övriga exogena variabler utgör de 

förklarande variablerna. I det andra steget estimeras sedan huvudekvationen, där de 

potentiellt endogena förklarande variablerna ersätts med prediktioner baserade på 

förstastegsekvationerna. (Studenmund, 2011, s. 465-480) 

2SLS användes som tidigare nämnts av Becker et al. (1994) som undersökte om lägre 

priser förr och i framtiden påverkar konsumtionen av cigaretter i nutid. Med denna 

studie som stöd anses därför 2SLS även vara lämplig för utförandet av denna studie 

när efterfrågan ska estimeras. Becker et al. (1994, s. 399) använde sig av priset i dåtid 

och priset i framtid som instrument för konsumtionen i dåtid och konsumtionen i 

framtid. Således är Pt-1 och Pt+1 instrument i förstastegsekvationen för Ct-1 och Ct+1 och 

problem med endogenitet kunde på detta sätt undvikas. Detta var likaså något som 

Bentzen et al. (1999) använde sig av i sin studie på alkoholkonsumtion i Norden. För 

att kunna jämföra resultaten kommer precis som i Bentzen et al. (1999) och Becker et 

al. (1994) både en regression med OLS och en med 2SLS att genomföras. Dock tar 

ingen av dessa studier hänsyn till att P(t) faktiskt också riskerar att vara en endogen 

variabel, denna behandlas som exogen i bägge studier, vilket således är något som 

kommer gälla även i denna studie.  

2SLS har flera egenskaper. I små stickprov är koefficienterna fortfarande biased, men 

ju större urval desto närmre kommer de estimerade koefficienterna hamna de sanna 

värdena på koefficienterna. Biasen för de små urvalen har vanligtvis motsatt tecken 

mot biasen i OLS. För OLS-bias är koefficienterna ofta överskattade, men vid 
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tvåstegs minsta kvadratmetoden underskattas vanligtvis koefficienterna. Det har dock 

visats att biasen vid 2SLS är mindre än vid OLS i simultana ekvationer. Däremot om 

passformen i förstastegsekvationen är dålig så kommer 2SLS inte kunna få biasen att 

försvinna även om stickprovet är stort.  (Studenmund, 2011, s. 471-472)  

2SLS kommer nästan alltid att vara en bättre metod att estimera ekvationer i ett 

simultant system än vad OLS är, det enda undantaget är när passformen för den 

förstastegsekvationen är dålig för ett litet stickprov (Studenmund, 2011, s. 472). 

Eftersom denna studie baseras på tidsintervallet 1980-2010, vilket får anses vara ett 

fåtal observationer, samt att antalet kontrollvariabler enbart är två finns en risk att 

2SLS inte är en bättre estimator än OLS.  

4.3.1 Statiska efterfrågemodeller 
De statiska efterfrågemodellerna för respektive alkoholsort estimeras först utan priser 

för de andra alkoholsorterna och sedan inkluderat priser för de andra alkoholsorterna 

för att få möjlighet att undersöka korspriselasticiteter. Även om priserna kan vara 

endogena i efterfrågemodellerna (korrelera med respektive felterm) kommer de att 

behandlas som exogena i estimationen, eftersom det är svårt att hitta bra instrument. 

Detta i linje med genomförandet i Becker & Murphy (1994) där det 

endogenitetsproblem som diskuteras avser andra variabler än priset. Resultaten 

presenteras i tre olika tabeller, en för varje alkoholsort. Varje del avslutas även med 

en uträkning av elasticiteter. Om någon variabel uppvisat extrem osignifikans i 

estimeringen har denna på försök uteslutits ur estimeringen. Detta har dock inte 

påvisat någon skillnad och de ursprungliga estimeringarna redovisas. Signifikans på 5 

% nivå markeras med ** och på 10 % signifikansnivå med *. Alla resultatet redovisas 

i tabeller där parameterestimat ges med signifikansnivån inom parentes.  

Samtliga modeller testas även för seriell korrelation med Durbin-Watson d-test. Får d-

statistikan ett värde på d=0 finns det extrem positiv seriell korrelation, om d=4 finns 

extrem negativ korrelation och om d≈2 finns ingen seriell korrelation. Har modellen 

problem med seriell korrelation skulle detta innebära att OLS inte längre fungerar 

korrekt och SE(𝛽) är bias. Vanligtvis ger detta överskattade t-värden, vilket kan leda 

till att statistiskt insignifikanta effekter tolkas som signifikanta (Studenmund, 2011, s. 

313-316). Misstänks modellerna ha problem med seriell korrelation görs ytterligare en 

estimering med Cochrane Orcutt. Estimeringen sker då i två steg, i det första 

produceras estimat för 𝜌  genom att köra regressionen baserat på residualerna: 
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(10)	  

𝑒! =   𝜌𝑒!!! + 𝑢! . Sedan används 𝜌 för att estimera OLS-ekvationen i nästa steg. 

Dessa två steg upprepas till dess att små förändringar på  𝜌 uppvisas och den sista 

estimeringen av steg två används som den slutliga estimeringen. (Studenmund, 2011, 

s. 321 – 322) Elasticitetsberäkningarna baseras på den estimering där Durbin-Watson 

ligger så nära 2 som möjligt och kommer med hjälp av de parameterestimaten 𝛽 att 

räknas fram enligt ekvation 10:	  

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = !"
!"
∙ !
!
	  

(Krugman & Wells, 2005, s. 110-114)	  

Där !"
!"

 = parameterestimat 𝛽, p och q räknas fram som medelvärdet av de aktuella 

variablerna under tidsperioden.  

4.3.2 Rationellt beroende  
Fyra regressioner för varje alkoholsort estimeras, en OLS och en 2SLS för Myopiskt 

konsumtionsbeteende som är ett specialfall av modellen, och en OLS och en 2SLS för 

den fullständiga modellen med framåtblickande konsumenter. Varje alkoholsort 

redovisas var för sig. 2SLS visar inte F-värde som OLS gör utan anger istället Wald 

chi2, dessutom redovisas R2 och inte justerat R2 som OLS ger. Likt estimeringen av 

statiska efterfrågemodeller har i denna del insignifikanta förklarande variabler 

uteslutits på försök, dock utan resultat och således redovisas estimeringar med 

samtliga variabler. Då denna regressionsmodell inkluderar en laggad beroende 

variabel som förklarande variabel innebär detta att Durbin-Watson inte bör användas 

och istället finns en alternativ metod, Lagrange Multiplier Serial Correlation test 

(LMSC). Detta test används för att kontrollera modellen för seriell korrelation genom 

att se hur de laggade residualerna förklarar residualerna i originalekvationen. Om de 

laggade residualerna har en signifikant effekt kan nollhypotesen, att ingen seriell 

korrelation finns, förkastas. (Studenmund, 2011, s. 413-414) Då en av åtgärderna vid 

seriell korrelation i en modell med en laggad variabel är att inkludera en 

instrumentvariabel kommer inget test att utföras på 2SLS-estimeringarna. 

(Studenmund, 2011, s. 415) Samtliga resultat redovisas i tabeller där parameterestimat 

ges med signifikansnivån inom parentes. Signifikans på 5 % nivå markeras med ** 

och på 10 % signifikansnivå med *. 

Då de instrumentvariabler som användes i Becker et al. (1994) och Bentzen et al. 

(1999) inte med säkerhet fungerar i denna studie kommer ett försök med andra 
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instrumentvariabler att genomföras. Som tidigare nämnt ska en instrumentvariabel 

vara korrelerad med den förklarande variabeln den ska instrumentera men inte ha 

direkt effekt på beroende variabeln i huvudregressionen. Istället för att instrumentera 

med priset i en tidsperiod före och en efter, används nu konsumtionen i två 

tidsperioder före och två tidsperioder efter som instrument för C(t-1) och C(t+1). 

Dessa har inga direkta effekter på C(t) enligt modellen och bör således fungera som 

instrumentvariabler. 

4.4 Förväntade resultat 

4.4.1 Statiska efterfrågemodeller  
Om de tre olika alkoholsorterna sprit, vin och öl antas vara normala varor bör en ökad 

inkomst innebära att konsumtionen av respektive vara ökar medan ett höjt egenpris 

bör minska konsumtionen av varan. När det kommer till korspriselasticiteter är det 

svårare att på förhand veta om alkoholsorterna ses som substitut till varandra, men i så 

fall bör ett ökat pris på en vara leda till ökad konsumtion av den andra varan. Ser 

konsumenterna varorna som komplement till varandra kommer sambandet bli 

negativt.  

4.4.2  Rationellt beroende  
Om konsumenter agerar framåtblickande kommer detta innebära att konsumtionen i 

framtiden har ett signifikant samband med konsumtionen idag, givet effekten av den 

tidigare konsumtionen. I detta fall kan alltså förkasta hypotesen att konsumenterna 

agerar fullständigt myopiskt. Således blir hypoteserna:  

H0: Konsumenter agerar fullständigt myopiskt  

HA: Konsumenter agerar inte fullständigt myopiskt	   	  
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5 Empirisk analys och resultat 
Resultatet av tillämpningen på svenska data ges i tre delar. Den första delen visar 

studiens deskriptiva statistik, den andra och tredje delen åskådliggör och diskuterar 

resultaten av först de statiska efterfrågemodellerna och sedan rationellt beroende. I 

andra och tredje delen återges p-värde inom parentes i tabellerna.  

5.1 Deskriptiv statistik 
Studiens deskriptiva statistik presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1: Deskriptiv statistik 
Variabel Min Medel Max Standard- 

avvikelse 
N 

Sprit C(t) 0,2932551 0,5341027 1 0,2036012 31 
Sprit P(t) 94,97886 102,6031 109,0602 3,762104 31 
Vin C(t) 1 1,611166 2,615385 0,5057493 31 
Vin P(t) 92,24043 101,6225 111,2342 4,428936 31 
Öl C(t) 0,8503401 1,065833 1,411565 0,1769395 31 
Öl P(t) 81,67705 96,93944 113,6911 8,863162 31 
Medelinkomst 34 666,89 43 815,48 58 352,89 7211,863 31 

5.2 Statiska efterfrågemodeller 
Modell 1 är estimerad utan priser för de andra alkoholsorterna och Modell 2 är 

estimerad med priserna för de andra alkoholsorterna.  

5.2.1 Sprit 
Resultaten från estimeringen redovisas i Tabell 2. 
Tabell 2: Statisk efterfrågan sprit 
                                 OLS-regressioner      Efter korrigering för autokorrelation 
 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 
Intercept 84,44897 

(0,000)** 
81,76892 
(0,000)** 

68,29204 
(0,000)** 

73,81704 
(0,000)** 

Sprit P(t) -0,0004356 
(0,708) 

-0,0010711 
(0,538) 

-0,002942 
(0,061)* 

-0,0019441 
(0,363) 

Medelinkomst 0,0000276 
(0,000)** 

0,0000248 
(0,000)** 

0,00002 
(0,000)** 

0,0000214 
(0,000)** 

Tidstrend -0,0426459 
(0,000)** 

-0,0410964 
(0,000)** 

-0,034259 
(0,000)** 

-0,0369938 
(0,000)** 

Dummy -0,0041998 
(0,894) 

0,0212404 
(0,404) 

0,0291537 
(0,188) 

0,0366203 
(0,117) 

Vin P(t)  -0,0001494 
(0,918) 

 -0,0005585 
(0,762) 

Öl P(t)  -0,0022527 
(0,023)** 

 -0,0018361 
(0,113) 

F-värde 533,89 
(0,000) 

540,66 
(0,000) 

95,62 
(0,000) 

129,62 
(0,000) 

R2 (adj) 0,9881 0,9913 0,9288 0,9638 
N 31 31 30 30 
Durbin- 
Watson 

1,103439 
 

1,250409 
 

2,064584 
 

1,889284 
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𝐸𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑠𝑝𝑟𝑖𝑡 = 𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑆𝑝𝑟𝑖𝑡  𝑃 𝑡
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑆𝑝𝑟𝑖𝑡  𝐶 𝑡

→ −0,002942 ∙
102,6031
0,5341027

= −0,565 

𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑠𝑝𝑟𝑖𝑡 = 𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑆𝑝𝑟𝑖𝑡  𝐶(𝑡)

→ 0,00002 ∙
43815,48
0,5341027

= 1,641 

Då effekterna av priset för vin eller öl inte blev signifikant i estimeringen beräknas 

ingen korspriselasticitet ut för sprit.  

5.2.2 Vin 
Resultaten från estimeringen redovisas i Tabell 3.  
Tabell 3: Statisk efterfrågan vin 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛 =   𝛽!   ∙   
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛  𝑉𝑖𝑛  𝑃 𝑡
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑉𝑖𝑛  𝐶 𝑡

→ −0,0122447 ∙
101,6225
1,611166

= −0,772 

𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛 = 𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑉𝑖𝑛  𝐶 𝑡
→ 0,0000566 ∙

43815,48
1,611166

= 1,540 

𝐾𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑠𝑝𝑟𝑖𝑡 =     𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑆𝑝𝑟𝑖𝑡  𝑃 𝑡
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑉𝑖𝑛  𝐶 𝑡

→ 0,0146165 ∙
102,6031
1,611166

= 0,931 

𝐾𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  ö𝑙 =     𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  Ö𝑙  𝑃 𝑡
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑉𝑖𝑛  𝐶 𝑡

→ −0,0108223 ∙
96,93944
1,611166

=   −0,651 

  

                                  OLS-regressioner     Efter korrigering för autokorrelation  
 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 
Intercept -30,59991 

(0,238) 
-34,39163 
(0,074)* 

-86,66808 
(0,040)** 

-14,51933 
(0,574) 

Vin P(t) 0,002765 
(0,602) 

-0,0124375 
(0,051)* 

-0,0087498 
(0,056)* 

-0,0122447 
(0,052)* 

Medelinkomst 0,0000578 
(0,000)** 

0,0000498 
(0,000)** 

0,0000254 
(0,085)* 

0,0000566 
(0,000)** 

Tidstrend 0,0147095 
(0,272) 

0,0171312 
(0,087)* 

0,0440968 
(0,039) 

0,0072129 
(0,585) 

Dummy 0,1309668 
(0,182) 

0,2422671 
(0,003)** 

0,0814803 
(0,268) 

0,1689067 
(0,031)** 

Sprit P(t)  0,0183592 
(0,015)** 

 0,0146165 
(0,015)** 

Öl P(t)  -0,0110544 
(0,000)** 

 -0,0108223 
(0,011)** 

F-värde 176,06 
(0,000) 

237,93 
(0,000) 

12,08 
(0,000) 

86,49 
(0,000) 

R2 (adj) 0,9589 0,9793 0,6045 0,9465 
N 31 31 30 30 
Durbin- 
Watson 

0,6751147 
 

1,207123 
 

1,684736 
 

1,8131 
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5.2.3 Öl 
Resultaten från estimeringen redovisas i Tabell 4.  
Tabell 4: Statisk efterfrågan öl  

                      OLS-regressioner    Efter korrigering för autokorrelation 
 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 
Intercept -21,04374 

(0,281) 
-66,62238 
(0,001)** 

16,92929 
(0,754) 

-96,3561 
(0,000)** 

Öl P(t) 0,0200265 
(0,000)** 

0,0176901 
(0,000)** 

0,0013681 
(0,845) 

0,0185822 
(0,000)** 

Medelinkomst -.0000214 
(0,043)** 

-0,000047 
(0,000)** 

-7,61e-06 
(0,681) 

-0,0000609 
(0,000)** 

Tidstrend 0,0106447 
(0,287) 

0,035126 
(0,001)** 

-0,0078062 
(0,774) 

0,0503974 
(0,000)** 

Dummy -0,3395891 
(0,000)** 

-0,1730805 
(0,021)** 

-0,0525141 
(0,562) 

-0,1090876 
(0,088)* 

Sprit P(t)  -0,0133588 
(0,057)* 

 -0,0131614 
(0,024)* 

Vin P(t)  -0,0059769 
(0,309) 

 -0,0085349 
(0,086)* 

F-värde 21,60 
(0,000) 

28,88 
(0,000) 

0,51 
(0,7294) 

51,00 
(0,000) 

R2 (adj) 0,7331 0,8479 -0,0726 0,9119 
N 31 31 30 30 
Durbin- 
Watson 

1,279326 
 

1,986176 
 

2,142695 
 

2,165460 
 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  ö𝑙 =   𝛽!   ∙   
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  Ö𝑙  𝑃(𝑡)
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  Ö𝑙  𝐶(𝑡)

→ 0,0176901 ∙
96,93944
1,065833

= 1,609 

𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  ö𝑙 = 𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  Ö𝑙  𝐶 𝑡
→ −0,000047 ∙

43815,48
1,065833

= −1,932 

𝐾𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑠𝑝𝑟𝑖𝑡 =     𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑆𝑝𝑟𝑖𝑡  𝑃(𝑡)
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  Ö𝑙  𝐶(𝑡)

→ −0,0133588 ∙
102,6031
1,065833

= −1,286 

𝐾𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛 =     𝛽! ∙
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑉𝑖𝑛  𝑃(𝑡)
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  Ö𝑙  𝐶(𝑡)

→ −0,0059769 ∙
101,6225
1,065833

= −0,570 

Elasticitetsberäkningarna baseras på modell 2 innan korrigering för autokorrelation då 

denna gav d-statistika närmast 2. 

5.2.4 Resultat av statiska efterfrågemodeller: 
Resultaten av elasticitetsuträkningarna baserade på de statiska efterfrågemodellerna 

och redovisas i Tabell 5.   Då tecknen ibland inte varit de förväntade redovisas 

elasticiteterna inte i absoluta värden som annars är vanligt. Dock bör försiktighet 

iakttas vid tolkning av resultaten då misstanke finns om att priset kan vara en endogen 

variabel, flera av de estimerade modellerna uppvisat problem med seriell korrelation 

samt det faktum att estimeringarna baseras på en relativt kort tidsserie.  
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Tabell 5: Resultat elasticitet  
	   Sprit	   Vin	   Öl	  

Egenpriselasticitet	   -‐0,565	   -0,772	   1,609	  
Inkomstelasticitet	   1,641	   1,540	   -1,932	  
Korspriselasticitet	  sprit	   -‐	   0,931	   -1,286	  
Korspriselasticitet	  vin	   -‐	   -‐	   -0,570	  
Korspriselasticitet	  öl	   -	   -0,651	   -‐	  

Egenpriselasticiteterna för sprit och vin är -0,565 respektive -0,772, och efterfrågan är 

därmed oelastisk. Resultaten stämmer dessutom någorlunda väl överens med tidigare 

studiers resultat. Leung & Phelps (1993) fann att egenpriselasticiteten för sprit, vin 

och öl var -0,3 -1,0 respektive -1,5. Wagenaar (2009) visade å sin sida ett medelvärde 

på egenpriselasticiteten för sprit, vin och öl på -0.80, -0.69 respektive -0.46. Enligt 

Assarsson (1991) var priselasticiteterna för vin och sprit -0,9 medan för öl -1,3. 

Norström (2005) estimerade egenpriselasticiteter, som var statistiskt signifikanta för 

alla tre grupper; på -1 för sprit, -0.6 för vin och -0,8 för öl. Fogarty (2006) fick fram 

att egenpriselasticiteten i absoluta värden för sprit låg mellan 0,10-2,00, för vin 

mellan 0,05-1,80 och för öl mellan 0,09-1,20. Dessa resultat skiljer sig åt sinsemellan 

men är någorlunda inom samma intervall, samt i närheten av denna studies resultat. 

För öl däremot är resultatet att egenpriselasticiteten i denna studie är positiv, vilket 

anses vara lite märkligt, ett ökat pris skulle alltså leda till ökad konsumtion. Detta 

resultat skiljer sig dessutom från andra studiers resultat som funnit liknande elasticitet 

för öl som för sprit och vin.  

Kenkel (1996) estimerar egenpriselasticiteten för alkohol som helhetsvara och gör en 

uppdelning på hur mycket människor dricker. Resultatet visar att för en person som 

dricker medelmåttigt är egenpriselasticiteten för alkohol -0,783 medan för människor 

som dricker mer är efterfrågan mer oelastisk. Även Manning et al. (1995) fick i sin 

studie fram ett resultat av inkomstelasticitet på alkohol som helhetsvara till 0,27 och 

egenpriselasticiteten till -0,80. De menar dock att deras resultat kan innehålla viss bias 

då de mäter ett genomsnitt på all konsumtion från de som dricker lite till de som 

dricker väldigt mycket. Bentzen et al. (1999) estimerade inkomstelasticiteten för vin 

till mellan 0,4-0,5, men inkomstelasticiteten för sprit var i några fall negativ. 

Inkomstelasticiteten i denna studie blev för sprit 1,641, för vin 1,540 och för öl 

negativ med ett värde på -1,932. Således betyder inkomsten mycket för efterfrågan på 

de olika alkoholsorterna, en ökad inkomst skulle öka konsumtionen av sprit och vin 

med relativt mer, medan den skulle minska efterfrågan på öl mycket. Efterfrågan är 
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alltså elastisk för alla tre, men resultaten tyder på att sprit och vin är lyxvaror medan 

öl tycks vara en inferior vara.  

Korspriselasticiteterna visar även dessa några oväntade värden. För öl och sprit samt 

öl och vin är korspriselasticiteterna negativa, ett ökat pris på vin eller sprit skulle 

minska konsumtionen av öl, dessa tycks i denna studie vara komplement till öl. För 

vin och sprit är korspriselasticiteten positiv och elastisk medan den för vin och öl är 

negativ och oelastisk. Ett ökat pris på sprit skulle öka konsumtionen av vin, varorna är 

således substitut. Ett ökat pris på öl skulle minska konsumtionen av vin och varorna är 

komplement. Flera av dessa resultat var inte förväntade då vissa av alkoholsorterna är 

komplement och inte substitut. Kanske kan ett ökat pris på en av alkoholsorterna 

innebära att folk överlag väljer att dricka mindre och således påverkas även 

efterfrågan på de andra alkoholsorterna negativt. Det enda förväntade resultatet var att 

vin kan ses som substitut för sprit.  

Manning et al. (1995) pekar på att om inte konsumenterna delas in i grupper efter 

olika dryckesvanor, utan konsumtionen istället mäts som ett medelvärde för alla 

konsumenter, kommer detta leda till bias i koefficienterna och således elasticiteterna. 

Kanske kan bristen på denna uppdelning göra att vissa av resultaten i denna studie 

inte till fullo överensstämmer med andra studiers resultat samt visar aningen oväntade 

värden. Då resultaten av estimeringarna av de statiska efterfrågemodellerna ger 

resultat som inte var förväntade bör resultaten tolkas med försiktighet. För det första 

kan det faktum att priset i denna modell antagits vara en exogen variabel vara felaktig 

och modellen innehålla problem med endogenitet, men dessutom kan den statiska 

modellen eventuellt vara en opassande modell för att estimera beroendekonsumtion. I 

nästa avsnitt kommer alkoholkonsumtionen istället att estimeras med modellen 

utvecklad av Becker & Murphy (1994). 

5.3 Rationellt beroende 

5.3.1 Sprit 
I Tabell 6 redovisas resultaten av estimeringarna för sprit. I Myopic 2SLS är P(t-1) ett 

fungerande instrument för C(t-1) med en signifikansnivå på 0,009 i första steget. 

Även om C(t-1) är signifikant i andra steget ser resterande värden inte helt pålitliga ut. 

I 2SLS för framåtblickande konsumenter är P(t-1) signifikant som instrument för C(t-

1) med en signifikansnivå 0,022, men P(t+1) är inte ett signifikant instrument för 
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C(t+1). Helhetsintrycket är att 2SLS-testerna inte är fungerade, OLS-testerna ger 

resultat för beroendekonsumtion men vid analys av dessa bör försiktighet iakttas då 

risken finns för endogenitetsproblem.   

Tabell 6: Beroendekonsumtion sprit 
 Myopic OLS Myopic 2SLS Framåtblickande 

OLS 
Framåtblickande 
2SLS  

Intercept 51,49747 
(0,000)** 

Omitted 
 

37,49371 
 (0,020) 

Omitted 
 

Sprit P(t) -0,0005637 
(0,657) 

-0,0006839 
(0,661) 

-0,0007318 
 (0,560) 

-0,0009449 
(0,466)  

Medelinkomst 0,0000168 
(0,001)** 

5,83e-07 
(0,732) 

0,0000121 
(0,029)** 

3,93e-07 
(0,810) 

Sprit C(t-1) 0,3264335 
(0,011)** 

0,8788339 
(0,000)** 

0,264447 
 (0,053)** 

0,3351544 
(0,254) 

Sprit C(t+1)   0,2642375 
(0,091)** 

0,7106295 
(0,045)** 

Tidstrend -0,0259802 
(0,000)** 

0,0000382  
(0,750) 

-0,0188968 
(0,020)** 

0,0000326 
(0,746)   

Dummy 0,0116989 
(0,572) 

0,0306619 
(0,195) 

0,0043152 
(0,836) 

-0,0067316 
(0,799) 

F-värde/ 
Wald chi2 

461,87 
(0,000) 

3 371,18 
(0,0000) 

388,48 
(0,000)** 

2 635,36 

R2 (adj)/R2 0,9876 0,9802 0,9881 0,9862 
LMCS 
Chi-square 

 0,098 
(0,7543) 

 2,088 
(0,1485) 

 

N 30 30 29 29 

	  

5.3.2 Vin 

I Tabell 7 redovisas resultaten av estimeringarna för vin. I 2SLS Myopic är P(t-1) som 

instrument för C(t-1) inte signifikant med ett p-värde på 0,125. I andra steget är 

således inte C(t-1) signifikant heller och instrumentet antas ej fungera. I 2SLS för 

framåtblickande konsumenter är P(t+1) signifikant som instrument för både C(t-1) 

och C(t+1) med signifikansnivåer på 0,026 och 0,011, bägge blir sedan signifikanta i 

steg 2. Sammanfattningsvis ser scenariot liknande ut som för sprit, OLS ger 

signifikanta resultat medan 2SLS med pris som instrumentvariabler inte helt fungerar. 

Dock ska även här försiktighet iakttas vid analys av OLS resultaten dels därför att det 

kan finnas endogenitetsproblem dels också därför att estimeringen i den 

framåtblickande modellen tycks ha problem med seriell korrelation då LMCS-testet 

visar att nollhypotesen, att inga problem med seriell korrelation finns, kan förkastas.  
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Tabell 7: Beroendekonsumtion vin 
 Myopic OLS  Myopic 2SLS  Framåtblickande 

OLS  
Framåtblickande 
2SLS  

Intercept 21,63947  
(0,315) 

Omitted 
 

-2,816737  
(0,875) 

Omitted 
 

Vin P(t) 0,0063358 
(0,083) 

0,0050515 
(0,138) 

-0,0027961 
(0,438) 

-0,0055686 
(0,133) 

Medelinkomst 0,0000298 
(0,016)** 

0,0000553 
(0,016)** 

-8,50e-07 
(0,943) 

-0,0000119 
(0,415) 

Vin C(t-1) 0,7656512 
(0,000)** 

0,2481576 
(0,450) 

0,4461686 
(0,002)** 

0,3639328 
(0,058)* 

Vin C(t+1)   0,5500269 
(0,000)** 

0,7922775	  
(0,001)** 

Tidstrend -0,0115993 
(0,296) 

-0,0008625 
(0,011) 

0,0015683 
(0,866) 

0,0004026 
(0,200) 

Dummy -0,0700277 
(0,348) 

0,030476 
(0,536) 

0,0235185 
0,708 

0,0211938 
(0,494)   

F-värde/ 
Wald chi2 

329,38  
(0,0000) 

2 335,50  
(0,0000) 

385,15 
(0,0000) 

952,48 
(0,0000) 

R2 (adj)/R2 0,9826 0,9753 0,9880 0,9888 
LMSC 0,049 

(0,8257) 
 8,853 

(0,0029)** 
 

N 30 30 29 29 

5.3.3 Öl  
I Tabell 8 redovisas resultaten av estimeringarna för öl. I 2SLS Myopic är inte P(t-1) 

signifikant som instrument för C(t-1) i det första steget, dock är C(t-1) signifikant i 

andra steget. I 2SLS för framåtblickande konsumenter ger varken P(t-1) eller P(t+1) 

signifikans som instrument för C(t-1) eller C(t+1). Bägge OLS-estimeringarna ger 

signifikans för konsumtion i tidsperioden före och efter, dock har den framåtblickande 

modellen även här problem med seriell korrelation då testet för seriell korrelation 

visar ett värde på 16,177 
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Tabell 8: Beroendekonsumtion öl 
 Myopic OLS Myopic 2SLS Framåtblickande 

OLS 
Framåtblickande 
2SLS 

Intercept -3,28494 
(0,875) 

Omitted -13,23648 
(0,477) 

Omitted 
 

Öl P(t) 0,0088526 
(0,045)** 

0,0060381 
(0,333) 

0,002544 
(0,544) 

-.0108785  
(0,297) 

Medelinkomst -1,98e-06 
(0,867) 

2,09e-06 
(0,728) 

-9,02e-06 
(0,411) 

 2,49e-06 
(0,716) 

Öl C(t-1) 0,6772076 
(0,001)** 

0,8388195 
(0,012)** 

0,3571317 
(0,073)* 

0,4950353 
(0,223) 

Öl C(t+1)   0,5070711 
(0,004)** 

0,9792487 
(0,052)* 

Tidstrend 0,0014493 
(0,892) 

-0,0002486 
(0,131) 

0,0067883 
(0,476) 

0,0001913 
(0,520) 

Dummy -0,0934791 
(0,302) 

-0,0292585 
(0,851) 

-0,0399137 
(0,619) 

0,1508767 
(0,408) 

F-värde/ 
Wald chi2 

29,63 
(0,0000) 

570,90 
(0,0000) 

33,87 
(0,0000) 

721,39 
(0,0000) 

R2 (adj)/R2  0,8316 0,8557 0,8757 (0,8308) 
LMSC 0,972 

(0,3241) 
 16,177 

(0,0001) 
 

N 30 30 29 29 

5.3.4 Försök med andra instrumentvariabler 
I Tabell 9 redovisas resultaten av estimeringar med de nya instrumentvariablerna, där 

Ct-2 och Ct+2 har använts som instrument för Ct-1 och Ct+1. Samtliga dessa estimeringar 

har signifikanta instrument i ett första steg och uppvisar signifikans för konsumtion i 

tidsperioden före samt efter i det andra steget. Således fungerar dessa instrument 

bättre. Däremot uppvisar estimeringarna en del annat som är av vikt att diskutera. För 

det första utesluts konstanten i samtliga estimeringar, vad detta beror på är svårt att 

säga. För det andra är Wald chi2-värdena på några av estimeringarna extremt höga, 

vilket skapar misstanke om att något annat i modellen är fel. Ytterligare försök görs 

med estimeringar med robusta värden, detta ger till viss del lägre Wald chi2 men 

förändrar varken tecken eller signifikans hos variablerna.  
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 Tabell 9: Estimeringar med nya instrumentvariabler 
 Sprit Vin Öl 

 2SLS 
Myopic 

2SLS  
Framåtblick. 

2SLS 
Myopic 

2SLS  
Framåtblick. 

2SLS 
Myopic 

2SLS  
Framåtblick. 

Intercept Omitted Omitted Omitted Omitted Omitted Omitted 

P(t) -
0,0004961 
(0,748) 

-0,0005464 
(0,636) 

0,0046785 
(0,095)* 

-0,0036457 
(0,208) 

0,006987 
(0,130) 

0,0032773 
(0,482) 

Medelinkomst 1,19e-06 
(0,503) 

1,01e-06 
(0,520) 

0,0000321 
(0,002)** 

-1,77e-06 
(0,860) 

2,64e-07 
(0,954) 

1,34e-07 
(0,978) 

C(t-1) 0,9329509 
(0,000)** 

0,6146859 
(0,000)** 

0,5836888 
(0,000)** 

0,3927414 
(0,002)** 

0,7553723 
(0,001)** 

0,978 
(0,020)** 

C(t+1)  0,4225787 
(0,022)** 

 0,6199775 
(0,000)** 

 0,5874619 
(0,007)** 

Tidstrend 3,05e-06 
(0,980) 

-5,41e-06 
(0,954) 

-0,000591 
(0,004)** 

0,0002045 
(0,369) 

-0,000203 
(0,222) 

0,0000701 
(0,717) 

Dummy 0,0223439 
(0,364) 

-0,0018177 
(0,932) 

0,0037467 
(0,919) 

0,0192207 
(0,512) 

-0,059626 
(0,587) 

0,0474429 
(0,618) 

F-värde/ 
Wald chi2 

2 474,81 
(0,000) 

5 739,92 
(0,000) 

11 854,73 
(0,000) 

572,38 
(0,000) 

37 684,97 
(0,000) 

605,98 
(0,000) 

R2 (adj)/R2  0,9787 0,9881 0,9833 0,9886 0,8603 0,8875  
N 29 27 29 27 29 27 

5.3.5 Resultat av modeller för beroendekonsumtion 
Då samtliga regressioner med 2SLS där priset användes som instrument för 

konsumtion antas ha problem lämnas ingen ytterligare analys av dessa bortsett från 

resultaten i tabellerna. Vid analysen av OLS-estimeringarna bör medvetenhet finnas 

om svagheterna i dessa modeller. För det första innebär estimeringen med OLS risk 

för endogenitetsproblem, dessutom uppvisar några av OLS-estimeringarna problem 

med seriell korrelation. Med detta i åtanke visar resultaten av samtliga estimeringar 

med OLS att effekten av C(t+1) är signifikant. Skulle myopiskt beteende gälla hade 

effekten av C(t+1) varit insignifikant i estimeringarna. Således kan, med stöd i OLS-

estimeringarna, nollhypotesen förkastas. Detta stämmer väl överens med de resultat 

som Becker et al. (1994) samt Bentzen et al. (1999) redovisar, även om de i huvudsak 

baserar sina slutsatser på 2SLS och inte OLS. För bägge dessa studier fungerade P(t-

1) och P(t+1) i de flesta fall bra som instrument för C(t-1) och C(t+1), medan de i 

denna studie inte fungerade. Möjliga förklaringar till att det inte fungerar i den här 

studien kan vara att de kontrollvariabler som inkluderats i tidigare studier inte varit 

möjliga att få tag på i denna samt det faktum att antalet observationer är väldigt lågt.  

Istället instrumenterades med C(t-2) och C(t+2) i ett försök att se om detta var mer 

passande på data i denna studie. Dessa instrument fungerade bättre även om 

estimeringarna bör tolkas med försiktighet. Signifikans uppvisades för såväl C(t-1) 

och C(t+1) och således kan nollhypotesen förkastas om resultaten bygger på 2SLS 
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med C(t-2) och C(t+2) som instrument. Människor agerar alltså inte fullständigt 

myopiskt. Även om hypotesen att människor agerar fullständigt myopiskt förkastas 

innebär detta å andra sidan inte att konsumenter kan anses agera fullständigt rationellt. 

Resultaten visar enbart att konsumenter av alkohol inte agerar fullständigt myopiskt, 

således kan konsumenter agera med inslag av mer eller mindre rationalitet.  
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6 Slutsats 
Litteraturöversikten visar att resultaten i tidigare studier skiljer sig åt när det kommer 

till hur prisets påverkar efterfrågan på alkohol och därmed punktskattens effektivitet 

som instrument för att styra konsumtionen. Dessutom skiljer sig åsikterna kring 

huruvida skatten är det bästa instrumentet eller om konsumtionen bäst styrs med hjälp 

av, eller kompletterat med, andra medel. De statiska modellerna i denna studie visar 

på att priset har betydelse, för vin och sprit skulle ett ökat pris innebära en minskad 

efterfrågan medan ett ökat pris på öl skulle innebära en ökad efterfrågan. Intressant är 

däremot att egenpriselasticiteterna är oelastiska medan inkomstelasticiteterna för 

samtliga tre alkoholsorter är stora, dock negativt för öl. I denna studie tycks således 

inkomsten vara en viktigare faktor för att påverka konsumtionsnivåer än vad priset är. 

När det kommer till huruvida människor agerar rationellt eller irrationellt vid 

konsumtion av beroendeframkallande varor är lägren delade. Vissa	  forskare	  pekar	  på	  

att	  konsumtion	  av	  beroendeframkallande	  varor	  är	  konsistent	  med	  rationellt	  ekonomiskt	  

beteende,	  medan	  andra	  pekar	  på	  mekanismer	  som	  leder	  till	  beslut	  som	  på	  lång	  sikt	  inte	  

är	  fullständigt	  rationella	  för	  konsumenten.	  I den här studien indikerar resultaten, med 

viss osäkerhet, att människor inte kan antas agera fullständigt irrationellt, men 

bekräftar inte ett fullständigt rationellt beteende och verkligheten kan väl tänkas ligga 

någonstans mittemellan extremlägena.  

Då estimeringarna i denna studie innehåller en del osäkerhet ska de tolkas med 

försiktighet. Med en längre tidsperiod och fler observationer hade eventuellt säkrare 

slutsatser kunna dras och för framtida forskning kan det därför vara av intresse att 

utöka tidsperioden för att få fler antal observationer samt att inkludera fler 

kontrollvariabler. 
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BILAGA	  1:	  Tabeller	  över	  variabler	  

Tabell	  10:	  Konsumtion	  	  
År	   Konsumtion	  

sprit	  
Konsumtion	  vin	  	   Konsumtion	  öl	  	  

1980	   1	   1	   1	  

1981	   0,891495601	   1,015384615	   0,945578231	  

1982	   0,882697947	   1,084615385	   0,976190476	  

1983	   0,809384164	   1,115384615	   0,93537415	  

1984	   0,747800587	   1,192307692	   0,925170068	  

1985	   0,73313783	   1,192307692	   0,969387755	  

1986	   0,753665689	   1,230769231	   1,034013605	  

1987	   0,695014663	   1,207692308	   1,06462585	  

1988	   0,671554252	   1,253846154	   1,153061224	  

1989	   0,659824047	   1,284615385	   1,207482993	  

1990	   0,615835777	   1,269230769	   1,244897959	  

1991	   0,607038123	   1,276923077	   1,272108844	  

1992	   0,57771261	   1,307692308	   1,302721088	  

1993	   0,542521994	   1,323076923	   1,336734694	  

1994	   0,521994135	   1,369230769	   1,411564626	  

1995	   0,480938416	   1,315384615	   1,353741497	  

1996	   0,42228739	   1,392307692	   1,241496599	  

1997	   0,392961877	   1,515384615	   1,292517007	  

1998	   0,37829912	   1,523076923	   1,200680272	  

1999	   0,360703812	   1,538461538	   1,241496599	  

2000	   0,381231672	   1,692307692	   0,918367347	  

2001	   0,410557185	   1,923076923	   0,918367347	  

2002	   0,410557185	   2,153846154	   0,918367347	  

2003	   0,351906158	   2,230769231	   0,952380952	  

2004	   0,351906158	   2,153846154	   0,884353741	  

2005	   0,293255132	   2,230769231	   0,884353741	  

2006	   0,293255132	   2,230769231	   0,850340136	  

2007	   0,322580645	   2,384615385	   0,884353741	  

2008	   0,322580645	   2,384615385	   0,884353741	  

2009	   0,351906158	   2,538461538	   0,918367347	  

2010	   0,322580645	   2,615384615	   0,918367347	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Tabell	  11:	  Pris	   	   	   	   	   	   Tabell	  12:	  Medelinkomst	  
	  
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År	   Pris	  Sprit	  	   Pris	  Vin	   Pris	  Öl	  

1980	   100	   100	   100	  

1981	   101,5611062	   98,93844781	   100,4014273	  

1982	   100,9364988	   97,93805964	   97,53552945	  

1983	   105,2667321	   104,202822	   100,5206368	  

1984	   105,9641036	   103,722327	   102,0043299	  

1985	   103,5642276	   106,7837398	   102,4455285	  

1986	   99,80032447	   105,8342693	   104,867091	  

1987	   107,198898	   107,5941786	   106,5221297	  

1988	   105,6423316	   102,8805886	   110,2773062	  

1989	   106,0612505	   102,621225	   111,7875372	  

1990	   104,5187398	   104,7836979	   113,691107	  

1991	   99,55101681	   100,215688	   111,6251431	  

1992	   97,08487402	   95,85518961	   107,5414911	  

1993	   94,97885618	   92,2404237	   100,8703863	  

1994	   98,91090303	   94,48619539	   97,54852711	  

1995	   98,72126775	   98,40746842	   95,116498	  

1996	   101,6855248	   101,4202107	   96,76160749	  

1997	   103,5737819	   102,112485	   93,03073763	  

1998	   106,4477264	   105,3711621	   93,14807618	  

1999	   107,9500174	   109,4897288	   93,49684707	  

2000	   109,0602354	   111,2342318	   92,89904528	  

2001	   107,843798	   107,8999588	   91,88662997	  

2002	   106,322155	   101,477002	   91,23694338	  

2003	   104,5845169	   100,3667614	   90,18014455	  

2004	   104,3920613	   101,601347	   87,79465501	  

2005	   103,7766128	   101,829464	   85,51050248	  

2006	   102,0547463	   100,1935121	   83,72387587	  

2007	   99,46645554	   98,0241644	   81,6770507	  

2008	   96,84193012	   96,07986689	   85,03826955	  

2009	   98,58867596	   98,25758336	   87,77967292	  

2010	   98,3469435	   98,43620855	   88,20378881	  

År	   Medelinkomst	  

1980	   36700	  

1981	   34790,36574	  

1982	   34666,88573	  

1983	   35161,85015	  

1984	   35267,82597	  

1985	   35967,47967	  

1986	   37251,96556	  

1987	   38509,91196	  

1988	   38370,11885	  

1989	   39238,62186	  

1990	   39647,36487	  

1991	   41685,00748	  

1992	   42780,97859	  

1993	   41589,68674	  

1994	   41273,15838	  

1995	   41382,28603	  

1996	   41162,69996	  

1997	   41203,14741	  

1998	   42129,80956	  

1999	   43754,11041	  

2000	   45895,47947	  

2001	   48635,29147	  

2002	   49697,63606	  

2003	   49800,43868	  

2004	   50440,63911	  

2005	   51531,68575	  

2006	   52987,12265	  

2007	   55041,13456	  

2008	   55640,599	  

2009	   57723,82195	  

2010	   58352,8945	  
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