
Hvordan drikkes 
der i Finland?

Finland var tidligere det land i Norden, hvor der blev indtaget mindst alkohol, få 
kvinder drak, stærk alkohol var mest populært, og alkoholskader var hyppigst 

forårsaget af vold og ulykker. Sådan var det for omkring 50 år siden. Der er sket 
meget siden da. I slutningen af 1900-tallet fladede alkoholforbruget ud eller faldt 
ligefrem i de fleste europæiske lande, men i Finland blev det mere end tredoblet 

fra 1960 til 2007.
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Finland er langsomt men sikkert kommet op på siden af 
det land i Norden, der har det højeste alkoholforbrug: Dan-
mark. Samtidig er de finske kvinder blevet mere erfarne al-
koholforbrugere, og øl er blevet den foretrukne drik. Ikke 
uventet er leversygdomme steget med stigende hastighed. 
 
Figur 1. Det samlede forbrug af alkohol i Finland i liter 100 % al-
kohol pr. indbygger i aldersgruppen 15 år og opefter, 1960-2017

Som det fremgår af figur 1, blev alkoholforbruget i Finland mere 
end tredoblet fra 1960 til 2007.
Men: Mellem 2008 og 2017 faldt finnernes alkoholforbrug med 
næsten 20 procent. Efter 10 år med faldende alkoholforbrug be-
sluttede landets regering at øge tilgængeligheden af alkohol. 

Thomas Karlsson og Christoffer Tigerstedt er seniorforskere ved 
Enheten för alkohol, droger och beroenden, Avdelningen för 
folkhälsolösningar, Institutet för hälsa och välfärd (THL),  
Helsinki, Finland
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Forbruget i dag har finnerne sammen med danskerne 
det største alkoholforbrug i Norden, og det har de haft 
i mere end ti år.  I 2007 oversteg forbruget i Finland for 
første gang niveauet i Danmark, og siden er landene 
blevet ved med at ligge i toppen i den nordiske statistik. 
Trods det faktum at der i dag sælges en del mere al-
kohol i Danmark end i Finland (figur 2), er det samlede 
forbrug i Finland på nogenlunde samme niveau som i 
Danmark. Dette skyldes primært, at finnerne henter 
mere alkohol i Estland, end danskere henter i Tyskland. 
 
Figur 2. Det registrerede alkoholforbrug i de nordiske 
lande i liter 100 % alkohol pr. indbygger i aldersgruppen 
15 og opefter, 2017* 

* Vin omfatter også cider og ready-to-drink-drikkevarer.
Kilder: THL (Finland); CAN (Sverige); Folkehelseinstituttet (Norge); Danmarks Statistik.

I 2017 indtog en voksen finne gennemsnitligt 10,3 liter 
100 % alkohol. Fra det højeste niveau på 12,7 liter i 2007 
er forbruget i Finland faldet med næsten en femtedel (19 
%), hvilket er meget usædvanligt. Hovedårsagerne til 
faldet i forbruget er gentagne afgiftsforhøjelser på alko-
hol, fem gange på seks år, samt 2010'ernes økonomiske 
lavkonjunktur, hvilket har lagt en dæmper på finnernes 
samlede drikkeindtag. 

Det samlede forbrug af alkohol ligger altså på 
samme niveau i Finland og Danmark. Der er dog 
stor forskel på landene, hvad angår forbrugets og 
drikkevanernes karakter. 

Finland er i dag et ’øl-land’, men sådan har det ikke altid 
været. Finland var længe et spiritusland, og frem til slut-fir-
serne var det et spiritus- og øl-land. Siden da har almin-

delig øl (max 4,7 volumenprocent) været langt den mest 
populære drik. Danmark var derimod et udpræget øl-land 
helt frem til 1990'erne. Vinforbrugets andel begyndte at 
stige, da Danmark blev medlem af EU i 1973, men det er 
først i løbet af 00'erne, at Danmark er blevet et ’vin-land’. 

Lidt under halvdelen af al alkohol, der sælges og indta-
ges i Finland, er i form af øl, mens andelen af øl i Dan-
mark er faldet til omkring en tredjedel af det registrerede 
forbrug (figur 2). Samtidig er andelen af vin steget støt i 
Danmark og udgør nu 45 % af det registrerede alkohol-
forbrug. Spiritus er derimod gennem længere tid faldet i 
popularitet i begge lande og udgør nu omkring en femte-
del af forbruget. På mange måder ligner det danske drik-
kepræferencer de svenske, selvom de danske forbrugs-
niveau er klart højere, mens de finske drikkepræferencer 
minder om de norske.
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Mindreårige og ældre
Som i mange andre lande har alkohol mistet noget af 
sin glamour blandt mindreårige i Finland. 15-16-årige 
drikker stadig mindre hyppigt, og også kraftigt lejlig-
hedsdrikkeri er faldet væsentligt. Denne tendens, som 
har stået på siden sidst i 1990'erne, har været uventet. 
Årsagerne til faldet i forbruget er mange og omstridte: 
strengere butikskontrol, ændringer i familiedynamik, ny 
digital teknologi og sociale medier, stærkere selvkontrol, 
højere præstationskrav etc.

Folk i pensionsalderen i Finland er begyndt at indtage 
betydeligt mere alkohol. Tendensen har stået på i over 
30 år, og den gælder især for kvinder. Stigningen gæl-
der ikke kun yngre pensionister, men også f.eks. de 
80-84-årige - dog drikker de ældre aldersgrupper min-
dre mængder og mindre hyppigt. Mænd drikker stadig 
oftere og betydeligt større mængder pr. gang end kvin-
der, men den store forskel mellem kønnene er blevet 
klart mindre. Denne tendens har ikke været uventet: De 
årgange, som var unge i 1960'erne, hvor holdningen til 
alkohol blev friere, har som ældre båret en del af deres 
erhvervede drikkevaner med sig. Dertil kommer, at æl-
dre i gennemsnit har flere penge og har et bedre helbred 
end tidligere. De er også mere rørige og kan se frem til 
et længere liv end tidligere generationer.

Øget alkoholforbrug blandt ældre er ikke uproblema-
tisk, og de vanskelige situationer, der opstår for familier 
og medarbejdere i hjemmeplejen, er ofte blevet drøftet 
i medierne.

Beruselse
At drikke for at beruse sig har været almindeligt udbredt 
i den finske befolkning. I løbet af 2010'erne, hvor alko-
holindtaget er faldet, er det kraftige beruselsesdrikkeri 
også blevet mindre, dog ikke i alle dele af befolkningen: 
’Højere funktionærer’ beruser sig betydeligt mindre hyp-
pigt end ’arbejdere’. Det er imidlertid uklart, om vi har at 
gøre med en ændring i den finske drikkekultur. 

I et europæisk perspektiv er det derimod meget 
tydeligt, at Finland tilhører en østlig og nordlig 
drikkekultur, hvor beruselse spiller en væsent-
lig rolle. At drikke vin eller øl til maden er stadig 
temmelig ualmindeligt, og overraskende nok er 
det blevet endnu sjældnere i 2010'erne. 

Desuden finder det finske alkoholforbrug for det meste 
sted langt fra hverdagen, dvs. sent om aftenen eller om 
natten, i weekenden og på helligdage.

Ændret skadeprofil
Finnernes selvopfattelse må formodes stadig at være, 
at de alkoholrelaterede skader i Finland hovedsageligt 
har at gøre med ulykker og vold som følge af kraftigt 
lejlighedsdrikkeri. Når det gælder alkoholrelaterede 
dødsfald, som i 00'erne lå mellem 2.300 og 3.000 pr. 
år (ud af en befolkning på 5,5 millioner indbyggere), er 
sandheden imidlertid en anden: Ca. 75 % af dødsfalde-

ne skyldes alkoholrelaterede sygdomme, som udvikles 
gennem langvarigt og overdrevent alkoholindtag. At den 
finske alkoholskadeprofil har ændret sig, er en følge af, 
at alkoholforbruget er steget så markant de seneste 50 
år. Da forbruget faldt i løbet af 2010'erne, faldt antallet af 
alkoholrelaterede dødsfald betydeligt.

Alkoholpolitik
Ligesom i Sverige og Norge sælges stærkere alkoholi-
ske drikkevarer i Finland i særlige statsejede alkoholmo-
nopolbutikker. I Finland går grænsen ved 5,5 volumen-
procent alkohol. Stærkere drikkevarer må kun sælges i 
360 statsejede Alko-butikker.

Indtil slutningen af 2017 gik grænsen ved 4,7 
procent. Fra og med 1. januar 2018 må øl, cider 
og alkoholsodavand med op til 5,5 procent alko-
hol sælges i fødevarebutikker. Ændringen kan 
virke ubetydelig, men det er ikke umuligt, at 
den kan få vidtrækkende konsekvenser. 

For det første er det vigtigt, at de stærkere øl nu kan sæl-
ges til de forbrugere, som allerede tidligere har foretrukket 
øl. Hidtil har øl med mere end 4,7 % alkohol (tidligere kun 
solgt i Alko-butikker) ganske vist ikke været særlig popu-
lære. Det forventes dog, at Finlands status som øl-land 
forstærkes, nu hvor fødevarebutikkerne har fået større 
rettigheder. For det andet må man nu i fødevarebutikker 
sælge stærkere alkoholsodavands- og cider-drikke, som 
har været populære hos den yngre del af befolkningen. 
For det tredje vil lovgivningen højst sandsynligt mindske 
alkoholmonopolets markedsandel, hvilket kan være en 
reel trussel mod det finske salgssystem.

Med den nye alkohollovgivning fra 2018 er der igen ble-
vet slækket noget på den finske alkoholpolitik, men den 
er dog stadig restriktiv. Finland har - sammen med Nor-
ge, Sverige og Island - den strengeste alkohollovgivning 
i Europa. Ud af 30 europæiske lande kommer Danmark 
ind på en delt 16.-plads sammen med Italien.

Oversat fra svensk af Oversættelsescentret ved 
Københavns Universitet
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En ny alkohollov trådte i kraft i Finland i foråret 2018.  
De mest betydningsfulde liberaliseringstiltag, som trådte  
i kraft med den nye alkohollov, er:

— Udbud og åbningstider i detailhandelen blev udvidet: 

• Det maksimale alkoholindhold i drikkevarer, som sælges i fødeva-
rebutikker, er steget fra 4,7 til 5,5 volumenprocent. 

• Spiritusbaserede alkopops op til 5,5 volumenprocent må sælges i 
fødevarebutikker og kiosker. 

• Åbningstiden for monopolbutikkerne blev forlænget med en time, 
dvs. indtil klokken 21. 

— Reglerne for udskænkning og tilsyn blev forenklet: 

• Fra og med 2018 er der kun én type alkoholbevilling, som dækker 
alle alkoholholdige drikkevarer. Tidligere var der tre typer bevillin-
ger afhængig af typen af drikkevarer (øl, vin, spiritus).

• Udskænkningssteder må drive detailsalg af alkoholiske drikkeva-
rer, der indeholder højst 5,5 volumenprocent.Små bryggerier kan 
sælge egne produkter (op til 12 volumenprocent) direkte til forbru-
geren.

• Mængdegrænsen for, hvor mange glas/flasker/portioner der kan 
sælges og serveres i et enkelt køb, blev afskaffet. 

• Udskænkning i restauranter kan forlænges til klokken 04.00 ved at 
meddele det til tilsynsmyndigheden. 

• Reklamer for happy hour-tilbud er igen tilladt (blev forbudt i 2008). 90
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Den nye lovs effekter

Den nye alkohollov har kun været i kraft i et år. Det er derfor for tidligt at 
vurdere, hvad loven kommer til at betyde. Der kan imidlertid gøres nogle 
betragtninger:

— Den faldende tendens i alkoholforbruget (2008-2017, se figur 1) fladede
ud i 2018 og blev i stedet til en lille stigning.

— Salget af de produkter, hvis tilgængelighed steg mest (stærk øl, cider,
alkoholsodavand), er steget betydeligt.

— Det forventedes, at den øgede tilgængelighed ville resultere i hård 
priskonkurrence. Indtil videre har priskonkurrencen dog været svag.

— Resultatet af den nye lov er, at alkoholmonopolets andel af markedet er
faldet med  ca. 5 % samtidig som fødevarebutikkernes andel er steget 
med ca. 5 %.

91

STO
F N

R. 33 / SO
M

M
ER 2019


