
 

 

Skattlagning og niðurgreiðsla matvæla  

Áhrif á neysluhegðun 

Kerfisbundið yfirlit 

Guðrún Magnúsdóttir 

Ritgerð til meistaragráðu (30 ECTS) 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Námsbraut í lýðheilsuvísindum 

Heilbrigðisvísindasvið 
 



  

 

Skattlagning og niðurgreiðsla matvæla. Áhrif á neysluhegðun. 

Kerfisbundið yfirlit 

Guðrún Magnúsdóttir 

Ritgerð til meistaragráðu í lýðheilsuvísindum 

Leiðbeinandi : Arna Hauksdóttir 

 

 

 

Læknadeild 

Miðstöð í lýðheilsuvísndum  

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017  



  

 

 
 
 
 
 
 
 

Taxation and subsidization food: Effect on consumption behavior 

Systematic literature review 

Guðrún Magnúsdóttir 

  

Thesis for the degree of Master of Public Health Sciences 

Supervisor: Arna Hauksdóttir 

 

 

 

 

Faculty of Medicine 

Centre of Public Health Sciences 

School of Health Sciences 

June 2017 



  

 

Ritgerð þessi er til meistaragráðu í lýðheilsuvísindum og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Guðrún Magnúsdóttir 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2017 



  

3 

Ágrip 

  Bakgrunnur: Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur kallað eftir lýðheilsulegum 

inngripum til að fyrirbyggja eða draga úr þeim skaða sem óæskilegar matarvenjur geta haft á heilbrigði 

fólks og áhættu á lífsstílstengdum sjúkdómum. Þá hefur einnig verið bent á að án róttækra aðgerða 

muni fjöldi tilfella einstaklinga með lífsstílstengda sjúkdóma aukast enn frekar næstu áratugi sem hefur 

víðfeðm og dýrkeypt áhrif á heilbrigði samfélaga, lífsgæði einstaklinga og íþyngjandi áhrif á 

heilbrigðiskerfið. Skattlagning og niðurgreiðsla matvæla í átt að hollara matvælavali hefur færst í 

aukana undanfarna áratugi sem mögulegt verkfæri fyrir stjórnvöld til að draga úr skaðsemi óhollra 

matvæla og til að auka heilbrigði samfélagsins. 

  Markmið: Að framkvæma kerfisbundið yfirlit á rannsóknum á neyslustýringu með tilliti til 

skattlaginga og niðurgreiðslu matvæla og áhrifum þess á kauphegðun fólks.   

  Heimildaleit: Leitað var að ákveðnum lykilorðum í rannsókargreinum á ensku og íslensku í 

gagnagrunnum PubMed, Cochrane og Google Scholar. Stuðst var við PRISMA flæðirit í heimildaleit til 

að auðvelda úrvinnslu og samþættingu gagna.  

Niðurstöður: Yfirlit bendir til breytinga á neyslumynstri einstaklinga sem benda til þess að 

breytingar á matvælaverði hafi álíka áhrif á hlutfallslega neyslu þeirra matvæla hvort sem  

skattlagningu og/eða niðurgreiðslu er beitt. Hins vegar þurfa verðbreytingar að nema að lágmarki 15-

20% svo það skili sér í breyttri neysluhegðun. Þá benda niðurstöður einnig til þess að því meiri sem 

verðbreytingin er því líklegra er að það hafi áhrif á neysluhegðun. Áhrif áðurnefndra verðbreytinga 

hafa áberandi jákvæð áhrif á tekjulægri hópa og ungmenni. Niðurgreiðsla hollra matvæla hefur jákvæð 

áhrif á kauphegðun og eykur neysluna umtalsvert.  

  Ályktun: Það er mikilvægt að við stefnumótun stjórnvalda í lýðheilsu sé horft til verðlagningar 

matvæla og að stefnumótun sé í samræmi við fyrirliggjandi rannsóknir. Þörf er á frekari 

íhlutunarrannsóknum til að meta áhrif og árangur af slíkum neyslustýrandi inngripum. 

 

Lykilorð: neyslustýring, skattlagning, niðurgreiðsla, óholl matvæli, holl matvæli, kauphegðun, 

stefnumótun 
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Abstract 

  The World Health Organization (WHO) has called for public health intervention to prevent and 

reduce the harm that unhealthy eating habits have on people health, and to mitigate the growing 

number of people suffering from lifestyle-related diseases during the past few decades. These 

diseases have a significant and profound impact on societal health, quality of life, and are an 

economic burden on the healthcare system. For the last decades, governments have used taxation 

and subsidization of food with the aim of influencing individuals with unhealthy eating habits towards 

healthier foods, and in that way reduce the rate of lifestyle-related diseases and increase societal 

health. 

 The aim of this master’s thesis is to conduct a systematic literature review of past research on 

taxing and subsidy of food, and its impact of on consumer purchasing behavior.   

 The literature search focused on certain keywords and included both Icelandic and English 

studies found through the databases of PubMed, Cochrane, and Google Scholar. A PRISMA 

Flowchart was used in the search to simplify the processing and the integration of data from multiple 

studies. A total of 31 studies met the search criterias.  

 This study on taxation and subsidization of food finds that consumption levels vary depending 

on the price of food, regardless of whether the price change is caused by taxes, subsidies or 

something else. However, price changes must be in the range of 15%-20% to have a significant 

impact on consumption levels. Furthermore, the results also show that the higher the price change, 

the more likely it is to alter consumption habits. The aforementioned price changes can have 

pronounced and positive effects on low-income groups and young people. Subsidies of healthier foods 

have a positive effect on the purchasing habits and significantly increases their consumption level.  

 It is of great importance that government policies relating to public health are based on current 

scientific knowledge. The findings from this study indicate that it is important to consider actions such 

as food pricing, including taxation and subsidizing, when aiming to influence food consumption. There 

is a need for further studies on this topic to better assess the impact and performance of price 

regulating interventions aimed at influencing food consumption. 

 

  

Keyword: consumption controls, taxation, subsidization, unhealthy food, healthy food, consumption 

habits, policy 
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1 Inngangur  

Ein helsta ógn heilsufars og hagvaxtar á komandi áratugum eru óæskilegir lifnaðarhættir enda eru þeir 

ein helsta ástæða langvinnra og ótímabæra sjúkdóma. Aukinn fjöldi einstaklinga sem glímir við 

langvinna lífsstílssjúkdóma skapar stórvægilegan heilsufarsvanda sem flestar þróaðar þjóðir heims 

standa frammi fyrir og eru þeir algengasta orsök ótímabæra dauðsfalla í þessum löndum (WHO, 2009; 

Baeglehole o.fl., 2011; WHO, 2017). Þessi þróun sýnir fram á mikilvægi rannsókna og inngripa á 

þessum sviðum. Einnig er mikilvægt að stjórnvöld líti vandamálið alvarlegum augum og grípi til 

aðgerða sem miða að því að efla og bæta heilsu samfélagsins til langs tíma og rannsaki hverskonar 

inngrip komi til með að skila heilsufarslegum ávinningi til frambúðar. 

  Markmið þessa meistaraverkefnis er að framkvæma kerfisbundið yfirlit á rannsóknum á 

áhrifum neyslustýringar stjórnvalda á matvælum í formi skattlagningar og niðurgreiðslu og hvort að 

slíkar aðgerðir geti stuðlað og haft heilsufarslegan ávinning fyrir samfélag, með því að stýra neyslu 

einstaklinga í átt að hollara matvælavali. Í inngangi að kerfisbundna yfirlitinu verður farið yfir helstu 

áhrifaþætti langvinnra lífsstílssjúkdóma, sem og áhrifaþættir neytendahegðunar, áhrif matvælaverðs á 

neytendur, ábyrgð stjórnvalda og holl og óholl matvæli skilgreind. 

1.1 Lífsstílssjúkdómar  

1.1.1 Á heimsvísu 

Árið 2012 voru langvinnir lífsstílssjúkdómar (e. non-communicable diseases) orsakavaldur 38 milljóna 

dauðsfalla af þeim 56 milljónum dauðsföllum sem verða á heimvísu árlega og tæplega helmingur 

þeirra hjá einstaklingum yngri en 70 ára (WHO, 2014). Langvinnir lífstílssjúkdómar eru einnig þekktir 

sem krónískir sjúkdómar sem hvorki smitast né erfast milli manna heldur eru áunnir og væri að mestu 

hægt að koma í veg fyrir með áhrifaríkum inngripum og forvörnum. Helstu áhættuþættir og orsakir 

þessara sjúkdóma eru óæskilegir lifnaðarhættir og má þar helst nefna reykingar, óheilsusamlegt 

mataræði, hreyfingarleysi og óhóflega neyslu áfengis en allir þessir áhætturþættir eiga það 

sameiginlegt að geta valdið hækkun á blóðþrýstingi, hækkun á blóðsykri og aukið fitu í blóði og 

þyngdaraukningu (WHO, 2015). Fjórir helstu lífsstílssjúkdómarnir eru hjarta- og æðasjúkdómar 

(hjartaáföll og heilablæðing), krabbamein, krónískir lungnasjúkdómar (lungnaþemba og astmi) og 

áunnin sykursýki (Sassi, 2010; WHO, 2015; WHO, 2017).  

  Tölur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunnar (WHO, 2016) sýna að rúmlega helmingur þeirra 

einstaklinga sem deyja fyrir 70 ára aldur láta lífið af völdum langvinnra lífsstílssjúkdóma og kosta þeir 

16 milljónir manna lífið áður en þeir ná sjötugs aldri. Flest þessara dauðsfalla má rekja til hjarta- og 

æðasjúkdóma, krabbameins, áunninnar sykursýki og langvinnra lungnasjúkdóma. Um 82% þessara 

einstaklinga koma frá löndum með lágar og miðlungstekjur. 

Árlega deyja um 8,8 milljónir manna á heimsvísu af völdum krabbameins á sama tíma og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (2015) spáir því að árið 2030 eigi talan eftir að hækka um allt að 80%. 

Koma mætti í veg fyrir tæplega helming tilfella krabbameins með forvörnum og heilusamlegu líferni og 

bendir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (2015) á að óhófleg neysla áfengis kosti meira en 3,3 milljónir 

manna lífið árlega. Reykingar, beinar og óbeinar, eru taldar orsaka 6 milljónir dauðsfalla árlega á 
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heimsvísu og benda gögn til þess að árið 2030 munu reykingar kosta 8 milljónir manna lífið (Ng o.fl., 

2014; WHO, 2015). Dauðsföll af völdum hjarta- og æðasjúkdóma árið 2012 voru orsakavaldur 17,5 

milljón dauðsfalla og undanfarna þrjá áratugi hefur áunnin sykursýki tvöfaldast á heimsvísu (WHO, 

2012; Mozaffarin Rogoff og Ludwig, 2014; WHO, 2016) 

Síðustu áratugi hefur tíðni offitu og ofþyngdar nær tvölaldast en samkvæmt gögnum Efnhags- 

og framfarastofnunnarinnar (OECD, 2014) er rúmlega helmingur fullorðinna einstaklinga í 20 af 34 

aðildarríkum talin vera í ofþyngd eða glíma við offitu. Yfirþyngd er einn algengasti orsakavaldur margra 

lífsstílstengdra sjúkdóma og er á heimsvísu fimmti algengasti dauðsvaldurinn en 2,8 milljónir 

einstaklinga láta lífið árlega vegna offitu (WHO, 2013; Katz, 2014).  

  Talið er að 6% af heildarútgjöldum heilbrigðiskerfa sé varið í kostnað vegna offituvanda og 

benda töluleg gögn til þess að þriðjungur jarðarbúa sé yfir kjörþyngd (Vandevijvere, Dominick, Devi og 

Swinburn, 2015; WHO 2015). Í gögnum Alþjóðaheilbriðismálastofnunnarinnar (2015) má sjá að árið 

2014 voru 1,9 milljarðar fullorðinna einstaklinga, 18 ára og eldri, í ofþyngd á sama tíma og 600 miljónir 

einstaklinga glímdu við alvarlega offitu. Þá benda gögn til þess að þriðjungur jarðarbúa séu of þungur 

og árlega má rekja 3,2 milljónir dauðsfalla til kyrrsetu og hreyfingarleysis. Árið 2010 voru 43 milljónir 

barna undir 5 ára aldri of þung og í vestrænum heimi deyja fleiri úr offitu en vannæringu (WHO, 2007; 

WHO, 2014b). 

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (2016) telur að rekja megi 77% sjúkdómsbyrgða í Evrópu til 

langvinnra lífsstílssjúkdóma og að orsök 86% dauðsfalla í Evrópu sé af sömu völdum, á sama tíma 

fara 70-80% útgjalda sem varið er til heilbrigðismála í Evrópu í umönnun langveikra einstaklinga 

(OECD, 2010; WHO, 2012).  

Aukin tíðni lífsstílstengdra sjúkdóma er óhagkvæm fyrir hagkerfið, veldur um 60% dauðsfalla á 

heimsvísu og áætlað er að tæplega helming (40%) þeirra dauðsfalla megi rekja beint til óhagkvæms 

fæðuvals. Ástæða þessara lífsstílstengdu sjúkdóma er meðal annars aukið aðgengi og offramboð 

orkuríkrar fæðu en fæðuval og matarvenjur innan flestra vestrænna menningarheima hafa tekið 

töluverðum breytingum undanfarna áratugi, samhliða því sem tilfellum lífstilsstengdra sjúkdóma hefur 

fjölgað (WHO, 2015). Aðgengi að matvælum, fæðuval og næringarinnihald matvæla hefur viðamikil 

áhrif á heilbrigði einstaklinga og spilar mataræði lykilhlutverk í heilbrigði þjóða (Lim, o.fl., 2013). 

Næringartengdir sjúkdómar eru ekki einungis vandi þriðja heims landa heldur spila stórt hlutverk í 

fyrsta heims ríkjum, þar sem umframnæring er ekki talin síður skaðleg en vannæring, en í vestrænum 

ríkjum láta fleiri lífið af völdum ofnæringar en vannæringar (Pelto og Pelto, 2000; Encyclopædia 

Britannica online, 2008; WHO, 2014) 

1.1.2 Á Íslandi 

Meðalævilengd og lífslíkur á Íslandi eru með þeim hæstu í Evrópu en meðalaldur kvenna eru 83,6 ár 

og karla 80,6 ár. Tölur Hagstofu Íslands (2016) benda jafnframt til þess að árið 2065 megi íslenskar 

konur vænta þess að verða 88,6 ára og karlar 84,3 ára. Þá benda tölur einnig til þess að íbúar 

landsins verði orðnir 442 þúsund talsins árið 2065, sem nemur fjórðungs aukningu frá núverandi 

íbúafjölda sem er um 332 þúsund. Þrátt fyrir að íslenska þjóðin sé að eldast eru og verða Íslendingar 

töluvert yngri en aðrar Evrópuþjóðir, vegna þess að frjósemishlutfallið er hærra en í flestum 
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Evrópulöndum, sem hefur þau áhrif að fleiri fæðast á Íslandi en deyja. Einnig er aldurssamsetningin að 

breytast og búast má við að einstaklingum sem eru 67 ára og eldri fjölgi úr 12% þjóðarinnar nú í um 

19% árið 2040 (OECD, 2013; Hagstofa, 2016).  

 Á undanförnum áratugum hefur aldursbundin dánartíðni lækkað sem gefur til kynna að 

einstaklingar lifa að jafnaði lengur en reiknuð meðalævilengd gerir ráð fyrir (Hagstofa Íslands, 2016). 

Þessar upplýsingar gefa hinsvegar mögulega að hluta skakka mynd þar sem ekki er alltaf samræmi á 

milli meðalævilengdar og lífaldurs. Samkvæmt skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) 

frá árinu 2014 lifa Íslendingar að meðaltali í 69 ár við góða heilsu. Þá benda gögn einnig til þess að á 

síðustu æviárum taki við skert lífsgæði sökum versnandi heilsu og sjúkdóma. Langvinnir lífsstílstengdir 

sjúkdómar eru helstu orsakavaldar þess að Íslendingar geta búist við að lifa 14 ár ævinnar við 

töluverða færniskerðingu (Salomon, Wang, Freeman, Vos, Flaxman og Lopez, 2010). Á hverju ári búa 

um 35 þúsund manns á Íslandi við lífskerðingu eða örorku sökum lakrar heilsu sem eru álíka margir og 

verða fyrir ótímabærum dauða á ári hverju (WHO, 2012). Lífaldur og lífsgæði eru frábrugðin hugtök og 

áherslan ætti að vera á að draga úr ótímabærum dauðsföllum með það að markmiði að efla vellíðan 

og heilsu, ásamt því að létta á þungum rekstri heilbrigðiskerfsins. Í niðurstöðum rannsóknar Hagstofu 

Íslands (2016) á lífskjörum Íslendinga sýna tölur að íslenskar konur glíma frekar við langvinna 

heilsufarsvanda. Í sömu rannsókn voru þáttakendur beðnir um að meta heilsufar sitt og mátu 8 af 

hverjum 10 Íslendingum heilsufar sitt gott.  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á líkamsþyngd og holdafari fullorðinna Íslendinga frá árinu 

1990 til ársins 2007 sýna að offita Íslendinga meira en tvölfaldaðist á tímabilinu úr 8% upp í 20% 

(Valdimarsdóttir, o.fl., 2009). Rannsóknin Heilsa og líðan Íslendinga hefur verið framkvæmd í þrígang 

og er stýrð af Embætti landlæknis en var fyrst framkvæmd árið 2007 af þáverandi Lýðheilsustöð. Í 

rannsókninni var lagður grunnur að reglubundnum mælingum á heilsu, líðan og lífsgæðum 

landsmanna. Niðurstöður frá árinu 2012 sýna að rúmlega helmingur Íslendinga var þá yfir kjörþyngd. 

Þá sýna sömu niðurstöður að 41,1% þeirra sem eru yfir kjörþyngd voru í ofþyngd og fimmtungur 

fullorðinna Íslendinga glímdi þá við offitu (Steingrímsdóttir, o.fl., 2014). Könnun á mataræði Íslendinga 

á árunum 2010-2011 leiddi í ljós að 59% einstaklinga á aldrinum 18-80 ára eru yfir kjörþyngd á sama 

tíma og 21% Íslendinga glíma við offitu. Þá sýna gögn einnig að fjórða hvert íslenskra barna á 

aldursbilinu 5 til 17 ára mælist of þungt (Þorgeirsdottir, o.fl, 2010; Steingrímsdottir, o.fl., 2014; OECD, 

2014).  

  Tilfellum hjarta- og æðasjúkdóma hefur fækkað undanfarna áratugi um rúmlega helming og 

talið er rekja megi ástæðu þess meðal annars til markvissrar forvarnarstefnu og fræðslu (Aspelund,  

Thorgeirsson, Sigurdsson, og Gudnason, 2007). Einnig hefur nýgengi magakrabbameins farið ört 

lækkandi á Íslandi á undanförnum árum en er samt sem áður töluvert algengara á Íslandi en í mörgum 

öðrum löndum. Talið er að tíðni meinsins megi að hluta til rekja til neysluvenja og lifnaðarhátta 

(Guðbjartsson, o.fl., 2014).  

  Neyslumynstur og fæðusamsetning Íslendinga undanfarna áratugi einkenndist af fitu- og 

próteinríkri fæðu en þau næringarefni mæta nú afgangi vegna aukinnar neyslu kolvetna. Breytt 

fæðuval og aukin neysla kolvetna og sykurs hafa verið tengd við aukinn fjölda einstaklinga sem 

greinast með langvinna lífsstílssjúkdóma (Steingrímsdottir, o.fl., 2014). Þar sem fæðuval og 
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matarvenjur er algengur orsaka- og áhættuþáttur þess að einstaklingar þrói með sér langvinna 

lífsstílssjúkdóma. Ástæðan er sú að umframneysla hitaeininga veldur því að líkaminn innbyrðir umfram 

þá orku sem hann brennir. Slíkt fæðuinntaka ýtir undir að einstaklingur verði of þungur og þrói með sér 

lífstílstengda sjúkdóma (Hiza, Casavale, Guenther og Davis, 2013; WHO, 2015).  

1.2 Skilgreining á hollum og óhollum matvælum 

Hlutverk, venjur og hefðir matvæla eru ólíkar á milli menningarheima og snerta hagræna, trúarlega og 

félagslega þætti. Einnig spila líffræðilegir- og sálfræðilegir þættir stórt hlutverk í mataræði og 

matarvenjum. Á einum stað gæti til að mynda ákveðin matvæli talist herramanns matur en í öðrum 

menningarheimi til óætrar fæðu (Lim, o.fl., 2013; Hiza o.fl., 2013). 

  Að nærast er ein af grunnþörfum mannsins en viðhorf til fæðuvenja og fæðuvals hefur breyst 

töluvert undanfarna áratugi. Orðið hollusta er skilgreint í íslenskri orðabók sem tryggð, heilsuvernd og 

heilnæmi, en óhollusta matvæla er skilgreind sem ónot og vanlíðan (Árnason og Leifsson, 2007). 

Skilgreiningarnar eiga vel við þær staðreyndir sem blasa við heilbrigði en aukin neysla orkuríkrar en 

næringarsnauðrar fæðu er stórvægilegur vandi í nútímatímasamfélögum sem hefur haft skaðleg áhrif 

á heilsu fólks og eykur tíðni lífsstílstengdra sjúkdóma (Hiza o.fl., 2013; WHO, 2015).  

1.2.1 Holl matvæli 

Holl matvæli er lykilþáttur í lífsgæðum einstaklinga og þar ber að nefna samspil 

næringargildismatvælanna, fjölbreytni fæðu og fæðuöryggis. Í ráðleggingum um mataræði og 

næringarefni fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri sem má finna á vef Embætti landlæknis og eru 

byggðar á norrænum næringarráðleggingum (2013) er áhersla lögð á fjölbreytni í fæðuvali og 

mikilvægi þess að tryggja næringarríka orku fyrir líkamann. Þau orkuefni sem eru líkamanum 

lífsnauðsynleg eru kolvetni, prótein og fita, en skammtastærðir og æskilegt magn þeirra orkuefna eru 

háð aldri, stærð, kyni og áreynslu. Ráðlagt er að stærsti hluti eða rúmlega helmingur heildarorkunnar 

sé fengin frá  kolvetnum sem koma frá grænmeti, heilkornavörum, ávöxtum, baunum, hnetum og 

fræjum. Prótein ætti að vera fimmtungur heildarorkugjafa, en með því magni mætti fullnægja þörf allra 

nauðsynlegra amínósýra (Embætti landlæknis, 2016). Ráðlagt er að heildarmagn fitusýra sé um 

fjórðungur heildarorkunnar en ein- og fjölómettaðar fitusýrur eru taldar hafa vernandi áhrif gegn 

ýmsum sjúkdómum á borð við hjarta- og æðasjúkdóma þar sem fitusýrurnar valda lækkun á 

svokölluðu LDL- kólestróli. Rannsóknir hafa sýnt samband milli hjartaáfalla, heilablóðfalla og annarra 

sjúkdóma og einstaklinga sem mælast með hátt gildi af LDL- kólesetróli í blóði (American Heart 

Association, 2015; WHO, 2015). Áhersla er lögð á að ekki sé ávinningur af umfram magni 

orkugjafanna og einnig að umfram magn þess sem ráðlagðs dagskammts af natríum, sykri, mettaðri 

fitu og transfitusýru teljist til óhagkvæms fæðuvals (Embætti landlæknis, 2016).  

  Bandaríska krabbameinsfélagið (e. American Institute of Cancer Research) og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin benda á í skýrslum sínum að með því að neyta hollrar fæðu og vera í 

kjörþyngd dragi einstaklingar úr líkum þess að greinast með krabbamein um að allt að 40% (WHO, 

2010; WHO, 2016). Þá er einnig talið að ríkuleg neysla trefjaríkrar fæðu úr jurtaríkinu, ferskum 

ávöxtum og grænmeti hafi verndandi áhrif gegn langvinnum lífsstílssjúkdómum (Embætti landlæknis, 
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2016). Trefjar teljast til hollrar og ákjósanlegrar fæðu, því þrátt fyrir að búa ekki yfir ríkulegu 

næringargildi þá örva þær hreyfingar í meltingarveg, lækka kólesteról í blóði og hægja á upptöku 

sykurs úr fæðu ásamt því að auka umfang og auðvelda losun hægða auk þess að veita vernd gegn 

sjúkdómum í  meltingarvegi og ákveðnum tegundum krabbameina (Green o.fl., 2010).  

Í ráðleggingum Embættis landlæknis (2016) um mataræði eru fullorðnir hvattir til þess að neysla á 

grænmeti og ávöxtum sé ekki undir 500 grömmum daglega, neysla heilkorna ætti að lágmarka við 

tvisvar yfir daginn og feits fisks ætti að neyta að lágmarki tvisvar í viku svo einstaklingar uppfylli 

ráðlagðan dagskammt sem tekur mið af þörfum heilbrigðra einstaklinga. Þá er einnig ráðlagt að velja 

vatnsdrykki framyfir sykraða ávaxta- og/eða gosdrykkja.  

1.2.2 Óholl matvæli  

Matarvenjur og matvæli hafa breyst í gegnum tímanna rás og aðferðir við geymslu matvæla 

einskorðast ekki lengur við söltun, gerjun og þurrkun eins og á árum áður. Nú hafa bæst við aðferðir 

sem felast í því að bæta efnasamböndum við matvælin til að bragðbæta, fegra og auka varðveislu 

matvælanna. Þessi efni eru ýmist rotvarnar-, litar- og sætuefni sem mikilvægt er að takmarka neyslu á 

og teljast til óæskilegra matvæla (Embætti landlæknis, 2016). 

  Framboð á og aðgengi að orkuríkum vellystingum er gríðarlegt, skammtastærðir óþarflega 

stórar og aðgengi að óæskilegri fæðu eykst með ört vaxandi skyndibitamenningu en þetta ýtir undir 

áhættuþætti lísstílstengdra sjúkdóma (Cohen og Story, 2014).  

  Niðurstöður rannsókna benda til þess að neysla einfaldra kolvetna og ofþyngd megi tengja við 

aukna áhættu ýmissa tegunda krabbameina og ber þar að nefna brjóstakrabbamein, ristilkrabbamein 

og krabbamein í eggjastokkum (Boyd o.fl., 2011; Green o.fl., 2010). Embætti landlæknis 

ráðleggur(2016) einstaklingum að takmarka neyslu á rauðu kjötmeti við hálft kíló á viku, mjólkurneyslu 

við hálfan lítra á dag og óæskilegt þykir að neyta umfram magns af mjólkurvörum sem hafa mikið 

magn af mettaðri fitu og viðbættan sykur. Þá eru neytendur hvattir til að velja frekar fituminni 

mjólkurvörur án sætuefna. Þá er ráðlagt að takmarka neyslu á unnum matvælum sem innihalda 

ríkulegt magn af mettaðri fitu, salti og sykri. Matvæli sem innihalda ríkulegt magn þessara efna eru 

talin meðal þeirra orsakavalda sem ollið hafa fjölda ótímabærra dauðsfalla á undanförnum árum af 

völdum hjarta- og æðasjúkdóma (Mozaffarin o.fl., 2014; WHO, 2015). Embætti landlæknis (2016) 

ráðleggur að saltneysla ætti ekki að vera yfir 6 grömm á dag og bendir á að þrjá fjórðu af saltmagni í 

fæðu megi finna í unnum og tilbúnum matvælum, eins og skyndbitafæði. 

 Niðurstöður faraldsfræðilegra rannsókna benda til að matvæli sem innihalda hátt magn af 

mettuðum fitusýrum sem öðru nafni kallast transfitusýrur og verða til þegar olía er hert, auka líkur á 

hjarta- og æðasjúkdómum. Neysla á transfitusýrum hækkar gildi LDL- kólestróls í blóði á sama tíma og 

gildi HDL- kólestróls lækkar, en aukið magn LDL- kólestróls í blóði eykur líkur á kalksöfnun í æðum á 

sama tíma og HDL- kólestról hefur vernandi áhrif á hjarta- og æðakerfið (Valdimarsdóttir o.fl., 2009; 

American Heart Association, 2015; WHO, 2015). Í kjölfar ítrekaðra ábendinga og niðurstaðna 

rannsókna um skaðsemi transfitusýru í matvælum tóku þann 1.ágúst 2011 í gildi nýjar reglur um 

hámarksskammt transfitusýru í matvælum á Íslandi (Steingrímsdóttir, o.fl., 2014).  

  Sykur leynist víða í matvælum án þess að það sé sérstaklega tilgreint með áberandi hætti á 
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umbúðum matvæla, sem veldur ómeðvitað aukinni sykurneyslu meðal neytenda og eykur líkur þess 

að neysla á sykri verði umfram viðmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO,2015). Í 

rannsóknum hefur verið bent á skaðsemi sykurs og hann talinn einn helsti orsakavaldur 

lífsstílssjúkdóma sem herja á íbúa í hinum vestræna heimi (WHO, 2015; Huejoel og Lingström, 2017). 

Samkvæmt ráðleggingum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni (2015) ætti neysla á viðbættum sykri 

ekki að vera meira en 5 % af heildar hitaeininga fjölda daglegrar næringarinntöku, en áður voru 

viðmiðin 10%. Þegar talað er um viðbættan sykur í matvælum er átt við sykurafurð sem bætt er við 

hinn náttúrulega sykur sem er í ákveðnum matvælum, en samkvæmt ráðleggum Embættis landlæknis 

(2016) um mataræði ætti neysla á viðbættum sykri ekki vera umfram 10% af heildarorku daglegrar 

inntöku og jafnframt er tekið fram að enn frekari takmarkanir á sykri geti verið til bóta. 

  Sykurafurðir hafa fengið ólík heiti hjá matvælamarkaðnum sem gerir neytendum erfiðara fyrir 

að átta sig á viðbættu sykurmagni. Heiti eins og „glúkósa” og „frúktósa” hafa til að mynda verið notuð í 

innihaldslýsingar þeirra matvæla sem teljast eiga til hollari kostsins. Ekki eru sykurafurðir einungis 

hitaeiningaríkar, bætiefna- og næringarsnauðar heldur valda einnig bæði ójafnvægi á blóðsykri og 

orkuleysi (Embætti landlæknis, 2015).        

 Niðurstöður landskönnunar á mataræði Íslendinga á árunum 2010-2011 leiddu í ljós að 12% 

þeirrar heildarorku sem ungir karlmenn (18-30 ára) neyttu var viðbættur sykur og 11,3% af heildarorku 

kvenna á sama aldri. Þá sýnir sama rannsókn að 80% af viðbættum sykri í fæði fullorðinnar 

Íslendingar koma úr kökum, kexi, sælgæti og ís og nær helmingur úr gos- og svaladrykkjum 

(Þorgeirsdóttir o.fl, 2011; Embætti landlæknis, 2016).  

  Samkvæmt nýlegri rannsókn á mataræði sex ára íslensk börn fá 34% af viðbættum sykri í 

fæðu sinni úr gos- og svaladrykkjum. Niðurstöður sýndu einnig að tæplega 60% íslenskra barna neyta 

of mikils magns af sykri og að 11% af heildarorku þeirra kemur úr viðbættum sykri (Gunnarsdóttir, o.fl., 

2013). Í rannsókn frá 2006 kom í ljós að fimmtán ára íslensk ungmenni voru þá að fá allt að 70% þess 

sykurs sem þau neyta úr sykruðum gosdrykkjum og sælgæti (Þórsdóttir og Gunnarsdóttir, 2006).  

1.3 Neytendahegðun 

Markaðsöflin sjá að mestu um neyslustýringu almennings með því að haga aðgengi og verðlagi á 

vörum sínum að aukinni neyslu. Afleiðingar neyslustýringar einkaaðila og þeirra hagsmuna hafa skilað 

sér í aukinni neyslu á óæskilegum matvælum og skertri heilsu almennings. Neyslustýring er hugtak 

sem notað er yfir opinberar álögur og/eða niðugreiðslur sem hafa áhrif á kauphegðun einstaklinga 

(Conor, 2017). Það getur haft gífurlega áhrif á neyslu einstaklingar þegar miklu munar á álagningu og 

niðurgreiðslum á vörum sem eiga í samkeppni. Það er mikilvægt við markaðssetningu á matvælum að 

hegðanamynstur neytenda í matvælaverslunum sé í forgangi og stuðlað að því að auðvelda kaup á 

hollum matvælum, bæði aðgengi í verslunum og með hagstæðu verði. Með því að haga aðgengi og 

verðalagi á vörum sem hafa heilsuskerðandi áhrif er ein leið að draga úr neyslu. Það má einnig líta 

svo á að verið sé að sporna við þeirri neyslustýringu sem framleiðendur og markaðsöflin hafa beitt 

undanfarna áratugi. Mikilvægt er að skilja og þekkja hvernig samfélagshópar og þjóðir haga sér sem 

neytendur fyrir neytendamarkaðI og yfirvöld. Ástæðan er sú að fylgni er ríkjandi innan stórra hópa, líkt 

og samfélaga, og stýrist að miklu leyti af lærðri hegðun og erfðum, mennngu og fjárhagsaðstæðum.  
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  Neytendahegðun (e. consumer behavior) er ferli sem byggir á sálfræðilegum-, félagslegum- 

persónulegum- og menningarlegum þáttum sem hafa áhrif á kaupákvörðunarferli og eftirkaupaáhrif 

neytenda. Bakgrunnsbreytur eins og kyn, aldur og búseta hafa áhrif á kauphegðun neytenda (Kotler 

og Armstrong, 2011). Einnig ræðst neytendahegðun af verði, vegsauka, vettvangi og þeim vörum sem 

eru á markaði og hvernig neytandi ákveður að eyða tíma, fjármunum og erfiði í neyslu sína. 

Kaupákvörðunarferli hefst töluvert áður en varan er keypt og heldur áfram eftir að kaupunum lýkur 

(Kotler og Armstrong, 2011; Solomon, 2009; Constantinides, 2006).   

  Belch og Belch (2007) skilgreina neytendahegðun sem ferlið þar sem neytandi fer í gegnum 

þær upplýsingar sem hann aflar sér um vörur, festir kaup, notar, velur og metur þarfir sínar og óskir 

um vöruna. Aðeins einn þáttur í ferli innan neytendahegðunar er sá þegar neytandi tekur ákvörðun um 

kaup á vörunni en það er mikilvægur þáttur í ferlinu. Sá þáttur í ferlinu getur tekið neytenda mislangan 

tíma og geta ákvarðanir verið teknar ýmist í miklu flýti eða mjög ígrundað. Ályktun neytenda á vöru er 

oft dregin af því verði sem lagt er á vöruna og getur auðveldað ákvarðanatöku í kaupferli neytenda 

(Solomon, Bamossy, Askegaard og Hogg, 2006).  

 Matarvenjur og fæðuval er ekki einungis persónulegt val einstaklinga heldur spilar aðgengi 

stórt hlutverk. Lögmál neyslunnar er einfalt en neysla stýrir framboði og eftirspurn og kaupferli 

einstaklinga ræðst að stórum hluta af markaðsáreiti (Jobber og Fahy, 2009). Með aukinni neyslu eykst 

eftirspurnin og markaðsöflin þurfa þá að mæta neytendum með auknu úrvali og framboði af vörunni 

(Jobber og Fahy, 2009; Kotler og Keller, 2009). Dæmi um slíka fylgni er hlutfall þess hve há útgjöld 

neytenda er á matvælum mánaðarlega, en því lægri sem þau eru því lægri eru meðaltekjur í landinu. 

Samkeppni á matvælamarkaði spilar lykilhlutverk í því samhengi (Samkeppniseftirlitið, 2015).  

  Framsetning matvæla skiptir gríðarlega miklu máli í markaðs skilaboðum og getur auðveldað 

neytendum val sitt og að ná utan um bæði kosti og galla sem matvörurnar búa yfir. Hvort sem verði á 

vöru er breytt með álagningu eða niðurgreiðslu hefur verðlagning bein áhrif á neytendur. Í rannsókn 

Norman og félaga (2014) benda niðurstöður á mikilvægi þess að holl matvæli séu sýnileg innan 

matvöruverslanna og að dregið sé úr sýnileika óhollra matvæla. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er 

einnig bent á að það auðveldi neytenda að velja hollari kostinn og hafi jákvæð áhrif á þyngdarstuðul 

einstaklinga. Einnig benda niðurstöður rannsókna til þess að með því að gera hollari matvæli sýnilegri 

sem fyrsta val í matvöruverslunum, mötuneytum og sjálfsölum megi draga úr neyslu óhollra matvæla 

(Downs og Lowenstein, 2009; Wansink, 2010).  

  Vanabundin kaup og skyndikaup (e. Impulse buying) eru iðulega notuð til að skillgreina 

neytengdahegðun, en vanabundin kaup eru þau sem neytendur gera á þeim vörum sem þeir eru vanir 

að versla og krefst takmarkaðrar umhugsunar á meðan skyndikaup eru tekin í flýti og án sérstakrar 

umhugsunar (Zang, Kantor og Juan, 20016). Welles (1986) var einn sá fyrsti til að framkvæma 

rannsókn á skyndikaupum sem eiga sér stað þegar neytandi lætur undan án frekari rökhugsun og 

kaupir vörur í flýti. Niðurstöður hans leiddu í ljós að um 90% neytenda gera slík kaup einstaka sinnum 

í matvælaverslunum. Inman og félagar (2009) staðfestu að skyndikaup eru líklegri ef vörum er stillt 

þannig upp að þær fangi athygli neytenda. Þrátt fyrir að rannsóknir bendi til þess að fylgni 

verðlagningar og gæða reynist lág í könnunum hafa niðurstöður sýnt að verð geti haft sambærileg 

áhrif og lyfleysa á neytanda. Með því er átt við að einstaklingur sem greiðir meira fyrir orkudrykk er 
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líklegri til að upplifa áhrifin sterkar en sá sem greiðir lítið fyrir samskonar drykk (Zhang, Kantor og 

Juan, 2016).  Neytendum er umhugað um hver neysla og útgjöld þeirra eru til kaupa á nauðsynjum 

og þar ber helst að nefna matvæli. Samkvæmt nýjustu útreikningum Hagstofu Íslands, miðað við 

vísitölu neysluverðs, nemur kostnaður vegna matvælakaupa 13,3% af útgjöldum íslenskra heimila á 

sama tíma og 14% heildarútgjalda heimila í öðrum Evrópuríkjum fer til matvælakaupa(Hagstofa 

Íslands, 2015; Eurostat, 2016). Rannsóknir benda hinsvegar á sama tíma til þess að aðeins helmingur 

neytenda viti hvert verðið er á vörum sem þeir versla (Dickson og Sawyer, 1990).  

  Árið 2006 var brugðið á það ráð í Bretlandi af þarlendri matvælastofnun að merkja matvæli 

með svokölluðum umferðarljósamerkingum með það að markmiði að auðvelda neytendum að velja 

hollari kostinn. Um er að ræða auðlesnar og skýrar upplýsingar um hlutfall salts, fitu, mettaðrar fitu og 

sykurmagns í vöru þar sem litir eru notaðir sem einkunn fyrir næringargildi vörunnar. Áhersla er lögð á 

að allar vörur séu merktar með merkinu en ekki einungis þær sem flokkast sem hollustuvara. Grænn 

þýðir að neytanda sé óhætt að borða nægju sína af þeirri vöru, gulur þýðir að gæta skal hófs við 

neyslu á vörunni en rauði liturinn þýðir að neytandi ætti að takmarka neyslu að mestu. Með þessum 

upplýsingum jókst möguleiki neytenda á að taka meðvitaðari og ígrundaðri ákvörðun við matvælaval 

(WHO, 2015; Kotler og Keller, 2009). 

  Á Íslandi er neytendum auðveldað að velja hollari kosti í matvöruverslunum með aðstoð 

svokallaðs Skráargats sem er samnorrænt opinbert merki sem má finna á umbúðum heilsusamlegra 

matvæla. Merkið hefur verið notað í rúm 25 ár í Svíþjóð og hefur einnig verið notað í Danmörku og 

Noregi í tæpan áratug. Þær matvörur sem innihalda ekki sætuefni og standast kröfur um takmarkað 

magn sykurs, fitu, trefja og salts uppfylla skilyrði og fá því að bera merkið (Embætti Landlæknis, 2017). 

Í reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla segir í almennum skilyrðum að 

matvælin megi til dæmis ekki innihalda meira magn af transfitusýrum en 2 grömm í hverjum 100 

grömmum heildarfitumagns (Embætti landlæknis, 2016). 

  Á þingi Neytendasamtakanna sem haldið var 22.október 2016 var samþykkt að leggja áherslu 

á ákveðin málefni matvæla og opinberrar þjónustu á komandi misserum, til að mynda að heildarsýn í 

heilbrigðismálum tæki til samræmingar á nýtingu fjárveitinga til heilbrigðis- og félagsmála þar sem rými 

væri fyrir sveigjanleika og fjölbreytt úrræði fyrir neytendur . Samtökin gera kröfu um að öll matvæli hafi 

upprunamerkingar sama hvar sala vörunnar fer fram og að viðbætt innihaldsefni og magn þeirra séu 

merkt með áberandi hætti framan á vörupakkningum. Krafa er gerð af hálfu neytendasamtakanna að 

hækka skatt á sykruðum matvælum og lækka verulega verð eða afnema skatta á grænmeti og 

ávöxtum. Þannig megi skapa hvata fyrir framleiðendur til þess að draga úr viðbættum sykri í 

framleiðsluvörum sínum.  

1.3.1 Atferlishagfræði 

Kenningar atferlishagfræðinnar (e. behavioural economics) eiga rætur að rekja til sálfræði og annarra 

félagsvísindagreina, en þær draga ályktanir af mannlegu eðli og hegðun mannsins þegar kemur að því 

að taka ákvarðanir (Camerer, Lowenstein og Rabin, 2004; Thorgeirsson, 2013). Atferlishagfræðin 

reynir að skilja hvaða þættir hafa áhrif á hegðun einstaklinga með tilliti til ákvarðanatöku á kostnað 

skynsemi og eigin hagsmuna. Hún lítur svo á að einstaklingar búi aðeins yfir takmarkaðari skynsemi 
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þar sem athygli, skilningur, minni og samskipti hafi mikil áhrif á ákvarðanatöku hverju sinni. Einnig 

leggur atferlishagfræðin áherslu á að skoða hvort og hvenær ákvarðanir séu teknar út frá ígrunduðum 

hugsunum og hvenær hugsanaferli okkar stýrist af hvata sem mótast að miklu leyti út frá umhverfi og 

aðstæðum hverju sinni (Kahneman, 2003; Dolan, P., Hallsworth, Halpern, King og Vlaev, 2010) 

  Kenning Daniels Kahnemans (2003) um stjórnkerfi heilans hefur vakið mikla athygli og hjálpað 

til við að skilja starfsemi heilans og rökhyggju einstaklinga. Samkvæmt kenningunni um stjórnkerfi 

heilans eru tvö kerfi sem stýra hugsunum manna. Fyrra kerfið, sem Kahneman nefnir „kerfi eitt”, nær 

yfir  þann hluta heilans sem byggist á hvata, innsæi, vana og tilfinningum og er án fyrirhafnar. Þá telur 

hann að kerfi eitt stjórnist einnig af hröðum, sjálfvirkum og ómeðvituðum ákvörðunum. Hitt kerfið, „kerfi 

tvö” er aftur á móti orkufrekara kerfið og hýsir rökhugsun mannsins og skynsemi. Þar séu ígrundaðar 

ákvarðanir teknar sem sé minnihluti þeirra ákvarðana sem einstaklingar taki séu teknar innan þess 

kerfis. Kenningin um stjórnkerfi heilans bendir á að kerfi tvö starfi hægar en kerfi eitt og þær ákvarðanir 

sem eiga sér stað innan þess kerfis séu byggðar á hugsunum og reglum en ekki vana og tilfinningum. 

Þannig megi skýra hegðun og ákvarðanir einstaklinga út frá álagsþáttum og umhverfi hverju sinni. 

Þegar álag er mikið er líklegra að kerfi eitt taki yfir og ákvarðanir séu teknar af hvatvísi og tilfinningum 

frekar en ígrundaðari skynsemi sem getur reynst einstaklingi illa (Kahneman, 2003). Niðurstöður 

rannsókna benda á að ytri þættir hafi mikil áhrif á ákvarðanir einstaklinga á sama tíma og þær séu að 

mestu teknar ómeðvitað af tvöföldu stjórnkerfi heilans og dæmi um slíkt séu þær ákvarðanir sem 

neytendur taki við matarinnkaup (Kahneman, 2011). Við ákvarðanatöku stjórnvalda um lýðgrunduðum 

inngripum getur verið gagnlegt að styðjast við kenningar atferlishagfræðinnar og taka mið af kenningu 

Kahnemans um stjórnkerfi heilans. 

1.3.2 Heilsulæsi 

Þrátt fyrir mikilvægi þess að neytendur taki ábyrgð á eigin heilsu og fæðuvali getur það reynst 

einstaklingum erfitt að skilja og vinna úr upplýsingum um næringargildi matvæla. Þær merkingar sem 

framleiðendum er skylt að hafa á matvörum sínum um næringargildi geta reynst mörgum erfiðar 

úrvinnslu og jafnvel óskiljanlegar. Skiljanlegar og auðlesnar merkingar um næringargildi matvöru eru 

mikilvægar ef beina á neytendum í átt að aukinni neyslu hollrar fæðu.  

  Efnahags- og framfarastofnun (OECD) ásamt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni hafa lýst yfir 

áhyggjum sínum af takmörkuðu heilsulæsi neytenda, en niðurstöður alþjóðlegra rannsókna benda til 

þess að einungis einn af hverjum tíu einstaklingum búi yfir þeirri getu að skilja upplýsingar stofnanna, 

heilbrigðisstarfsmanna og fjölmiðla. (WHO, 2013). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1998) skilgreinir hugtakið heilsulæsi (e. health literacy) sem 

vitsmuna- og félagslega getu og hæfni einstaklinga til að nálgast og hafa skilning á upplýsingum sem 

eru þeim hagnýtar og stuðla að og viðhalda góðri heilsu (Nutbeam, 2008). Sú hæfni að þekkja 

áhrifaþætti og afla sér grunnupplýsinga um heilsutengda þætti og hvernig sé hægt að bæta heilsu er 

mikilvægur liður í því að geta tekið skynsamlegar ákvarðanir um eigin helsu í daglegu lífi (Kickbusch, 

Maag og Saan, 2005). Menningarlegir- einstaklingsbundir- og félagslegir þættir, kröfur og aðgengi 

spila einnig mikilvæga rullu í heilsulæsi og hafa áhrif á það hvernig einstaklingar afla sér heilsutengdra 

upplýsinga, vinna úr þeim og nái eigin markmiðum (Nutbeam, 2000; Kickbusch, o.fl., 2005).  
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  Rannsóknir hafa sýnt annars vegar að heilsulæsi hafi sterkara forspárgildi fyrir heilbrigði en 

aldur, menntun, starfsvettvangur, bakgrunnur og tekjur. Hins vegar benda niðurstöður til þess að 

skortur á heilsulæsi bitni einna mest á ungum börnum foreldra með skert heilsulæsi (DeWalt og Hink, 

2009; Sanders, ofl. 2009).  

Samband heilsulæsis og áhrifa þess á þekkingu og næringarinntöku einstaklinga hefur ekki 

verið rannsakað mikið en ávinningur þess að búa við gott heilsulæsi er ekki einungis einstaklingsins 

heldur sýna niðurstöður rannsókna að aukið heilsulæsi geti dregið úr kostnaði samfélagsins og 

fækkað tíðni innlagna á sjúkrahús (Nutbeam og Kickbusch, 2000). Niðurstöður rannsóknar 

Kuchzmarski og félaga (2016) benda til þess að þeir einstaklingar sem eru með betra heilsulæsi séu 

líklegri til þess að neyta hollrar fæðu og uppfylla næringarþarfir sínar en þeir sem eru með 

takmarkaðra heilsulæsi. Einnig virðist menntun skipta máli, en þeir einstaklingar sem voru með minni 

menntun í rannsókninni bjuggu við lægra heilsulæsi. Þá hefur þekking og skilningur á næringargildi 

matvæla mikil áhrif á heilbrigði einstaklinga, en þar spilar heilsulæsi lykilhlutverk.   

 Nutbeam (2008) leggur áherslu á heilsulæsi í rannsóknum sínum og þau víðtæku áhrif sem 

það hefur á heilsu, lífsstíl og aðgang að heilbrigðisþjónustu. Þá sé mikilvægt að skima fyrir heilsulæsi 

og að brugðist sé við niðurstöðum slíkrar skimunar á markvissan og áhrifaríkan hátt. Talið er að 

misræmi í heilsulæsi einstaklinga sé veigamikill þáttur heilsufarslegs ójöfnuðar og hefur mikilvægi 

menningarhæfni heilbrigðisstarfsmanna verið rætt í þeim tilgangi að auka aðgengi nýbúa að 

upplýsingum, heilsu og heilbrigðisþjónustu. Talið er að auka þurfi þjálfun og hæfni 

heilbrigðisstarfsmanna til að skima fyrir og bregðast við skertu heilsulæsi. Hagur almennings eykst 

með auknu heilsulæsi ásamt því að heilbrigðiskostnaður lækkar, álag á heilbrigðisþjónustu minnkar og 

legutími styttist (Nutbeam, 2009; Speros, 2005).  

  Niðurstöður rannsóknar Cha og félaga (2014) þar sem samband milli heilsulæsis og 

neysluhegðunar hjá einstaklinga á aldrinum 18 – 29 ára var skoðað með tilliti til merkinga á matvælum 

og gæði matvæla bentu til þess að merkingar matvæla væru grundvallarþáttur í vali neytenda á 

matvælum. Einnig sýndu niðurstöður að þeir sem bjuggu yfir lægra heilsulæsi voru ólíklegri til að geta 

nýtt sér merkingar á matvælum í átt að heilsusamlegra fæðuvali en þeir sem bjuggu yfir betra 

heilsulæsi. Ekki var marktækur munur á neysluhegðun þeirra sem bjuggu yfir ágætu heilsulæsi og 

góðu.  

 Skortur er á íslenskum rannsóknum á stöðu heilsulæsis hér á landi en þó er ein rannsókn sem 

framkvæmd var í tvígang, árið 2002 og 2007, um tengslin milli þess hvernig fólk aflaði sér upplýsinga 

um heilsuna og tengsl þess við hvernig það hugsaði svo um heilsuna. Tengsl virtust vera á milli þess 

hvernig einstaklingar huguðu að heilsunni, hvernig það nálgaðist upplýsingar um heilsuna og trú á 

eigin getu hefur áhrif á heilsu þeirra. Bæði árin töldu þátttakendur sig taka meira af upplýsingum til sín 

ef þær urðu á vegi þeirra frekar en með markvissri leit (Pálsdóttir, 2010). Niðurstöður rannsókna 

Ágústu Pálsdóttur styðja við nauðsyn þess að þróa og styðja við upplýsingamiðlun til samfélagsþegna 

með fræðslu og bættu forvarnarstarfi á sviði lýðheilsunnar og þannig auka þanig heilsulæsi 

þjóðarinnar.  
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1.4 Áhrif matvælaverðs á neytendur 

Matvælaverð hefur töluverð áhrif annars vegar á bæði val og hag neytenda og hins vegar hvernig 

neytandi forgangsraðar kaupum sínum á matvælum. Umhverfsmál, heilbrigðiskröfur, 

samkeppnisaðstæður, skattar og gjöld auka kostnað matvæla og hafa áhrif á það verðlag sem lagt er 

á matvörurnar. Samkeppni veitir kost á lægra verði til neytenda bæði í vinnslu, smásölu og dreifingu 

og samspil framboðs og eftirspurnar skýrir verð þeirra vara sem á markaði eru (Samkeppniseftirlitið, 

2015). Árið 2014 var matvælaverð á Norðurlöndunum að meðaltali 35% yfir meðaltali verðlags innan 

Evrópu í heild sinni, en það er með því hæsta í Evrópu (Eurostat, 2015). Matvælaverð á Íslandi er 

fjórðungi hærra en meðalverð matvæla í öðrum ríkjum innan Evrópusambandsins (ESB) og eru útgjöld 

neytenda á Íslandi til matvælainnkaupa um 13% af mánaðrlegum tekjum, en árið 2014 var Íslandi í 

þriðja sæti af löndum sem tilheyra Evrópu sambandinu (Eurostat, 2015; Hagstofa Íslands 2016). 

Þróun matvælaverðs á Íslandi og þróun þess undanfarin ár sýnir að verð á innfluttum matvælum 

hefur sveiflast töluvert á meðan verð á innlendum landbúnaðarafurðum hefur fylgt vísitölu neysluverðs 

og haldist stöðugt (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

  Matvælaverðsnefnd sem skipuð var af Forsætisráðuneytinu árið 2006 lagði fram tillögur og 

benti á þær aðgerðir stjórnvalda sem gætu lækkað matvælaverð niður í sambærilegt verðlag og 

þekkist í öðrum Norðurlöndunum. Niðurstöður nefndarinnar bentu á að lækka mætti kostnað íslenskra 

heimila um tæp 16% með því að fella niður tolla og afnema innflutninghöft á búvörum. Sú prósenta 

myndi spara hverju heimil að meðaltali 82 þúsund krónur á ári (Hallgrímur Snorrason, 2006).  

  Á Íslandi voru vörugjöld lögð á svokallað „cif-verð“ á innfluttar vörur á sama tíma og sömu 

gjöld voru lögð á framleiðendur á innlendum vörum. Vörugjöldin voru svo nýtt til að afla tekna í 

ríkissjóð og rökin fyrir álagningu vörugjalda á matvæli voru meðal annars þau að með slíkum gjöldum 

væri verið að vernda búvöruframleiðslu innanlands með álagningu gjalda. Auk þess mætti með 

gjaldinu stýra neytendum frá óhollum matvælum og þannig draga úr neyslu matvæla sem teljast 

óæskileg og/eða óholl (Hallgrímur Snorrason, 2006). Tilkoma vörugjaldanna var aðild Íslands að EFTA 

(e.European Free Trade Association) árið 1970 sem hafði það í för með sér að tollgjöld lækkuðu 

(Hallgrímur Snorrason, 2006). Óeðlilega hátt verð á samkeppnisvörum mátti einnig útskýra með 

vörugjöldum þar sem slík gjöld veittu tækifæri á aukinni verðlagningu. Vörugjöldin voru lögð á sykraða 

matvæla- og drykkjarvörur þar sem gjaldið var mishátt eftir sykurmagni vörunnar. Rökin fyrir þeim voru 

að hið opinbera ætti að reyna að stýra neyslu þessara vara með þessum gjöldum og þannig draga úr 

skaðsemi varanna á heilsu og heilbrigði þjóðfélagsþegna (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2014). 
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Mynd 1. Einkaneysla matar og drykkjarvara á Íslandi frá árinu 2000 til 2010  
 

 Árið 2014 gaf Alþjóðagaldeyrissjóðurinn út skýrslu þar sem talið var að vörugjöldin væru ekki 

nægilega há til þess að hafa neyslustýrandi áhrif. Vörugjöldin voru lögð af 1.janúar 2015 en með 

fyrrnefndum rökum má benda á að þau hafi ekki verið vænleg aðferð til skattlagningar (Hallgrímur 

Snorrason, 2006; Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2014). 

  Efnahags- og framfarastofnun bendir á að virðisaukaskattur dragi úr seldu magni og þjónustu 

þeirra vara sem eru skattlagaðar með virðisaukaskatti og telur best fyrir heildarvelferð að gjaldhlutfall 

sé sem lægst og breiður skattstofn sé settur á virðisaukaskatt. Þá bendir stofnunin á að þær vörur sem 

eru skattlagðar í lægri þrepum auki hvata til aukinnar álagningar á einum stað sem bitnar á öðrum 

vörum og valdi slíkt misræmi verðmyndunar og veldur undanskoti á markaði (OECD, 2010).  

  Alþingi samþykkti breytingu laga á vörugjöldum nr.97/1987 í lok árs 2012 en helsta ástæða og 

markmið breytinganna var að auka neyslu hollra matvæla á sama tíma og auka átti gjaldtöku á efnum 

sem æskilegt væri að takmarka neyslu á vegna takmarkaðra heilsusamlegra ávinninga á neyslu 

þessara vöruflokka. Fyrir breytingar höfðu vörugjöldin verið þau sömu á sykruðum gosdrykkjum og 

hreinum ávaxtasafa á sama tíma og matvæli sem innihéldu hátt magn af viðbættum sykri báru engin 

vörugjöld. Með breytingu laga á vörugjöldum var séð til þess að vörugjöld væru í samræmi við það 

sykurmagn sem öll matvæli á matvælamarkaði innihéldu. Forsendur þessara lagabreytinga á 

vörugjöldum voru rannsóknir sem bentu til þess að neysla Íslendinga á sykruðum matvælum væri 

töluvert umfram ráðlagan dagskammt ásamt því að aðrar rannsóknir sýndu að hægt væri að breyta 

neysluvenjum með hagrænum hvötum og með því að hækka verð á óheilsusamlegum vörum mætti 

draga úr eftirspurn (Alþingi, 2013; Embætti landlæknis, 2015; Gunnarsdóttir, o.fl., 2013; Þórsdóttir og 

Gunnarsdóttir, 2006; WHO, 2015).  

 Í nýrri rannsókn matvæla- , næringarfræði- og hagfræðideildar Háskóla Íslands var þróun 

sykurneyslu á Ísland og mögulegum áhrifa- og skýringaþáttum þar sem samband eftirspurnar á gosi 

og verði frá árinu 1992 til ársins 2016 var metið. Þar kemur fram að þeir sem eiga erfitt með að ná 



  

23 

endum saman drekka gos í meira magni en aðrir hópar. Þá sýna niðurstöður einnig að sykurneysla á 

Íslandi hefur dregist saman undanfarin 15 ár þrátt fyrir að sælgætis og gosneysla hafi aukist 

(Steingrímsdóttir, o.fl., 2016; Hagstofa Íslands, 2016).  

  Það er margt sem hefur áhrif á verðlagningu matvæla og þegar verðlag í flestum matvælum er 

borið saman við lönd innan Evrópusambandins má sjá að verðmunurinn er töluverður , þar sem verð 

er töluvert hærra á Íslandi. Ástæðurnar eru margþættar, t.d er íslenski markaðurinn smærri en erlendir 

markaðir, launaflokkun hefur áhrif, en einnig eru náttúruauðlindir, flutningskostnaður, löggjöf og 

hagstjórn allt þættir sem skipta máli þegar verðlag matvæla innan ríkis er skoðað. Virðisaukaskattur á 

Íslandi telst í hærra lagi í samanburði við þá skattlagningu sem þekkist í öðrum Evrópulöndum (OECD, 

2015).   

Í skýrslu Rannsóknaseturs verslunarinnar (2005) var bent á í niðurstöðum rannsókna á neyslumynstri 

Íslendinga að hlutdeild landsmanna væri nokkuð svipuð hjá ólíkum tekjuhópum þegar kæmi að 

matvælainnkaupum. Með því var átt við að lækkun á skattlagningu matvæla væri ekki skilvirk leið í átt 

að jöfnuði heldur þyrfti aðrar aðgerðir til. afnema þyrfti vörugjöld á matvælum, virðisaukaskatti yrði 

haldi í lægra þrepi skattálagningar á öllum matarkyns vörum og aðflutningsgjöld yrðu lækkuð með því 

að útrýma ofurtollvernd og lækka magngjöld. Vörugjöld voru svo afnumin 1.janúar 2015 ( 

Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2005; Hagstofa Íslands, 2015). 

  Í skýringum með fjárlagafrumvarpi sem fjármála- og efanhagsráðherra lagði fyrir Alþingi 

20.apríl 2017 er bent á að staða heimila og fyrirtækja hafi styrkst töluvert undanfarin ár. Á tímabilinu 

2014 til 2017 var áhersla lögð á einföldun og skilvirkni í tekjuöflunaraðgerðum, en þá voru vörugjöld 

afnumin, þrepabil virðisaukaskatts voru minnkuð og stofn hans breikkaður í 11% og 24% til að einfalda 

virðisaukaskattkerfið og bæta skilvirknina. Stefnt er á að allir tollar verði lagðir niður í tveimur áföngum 

á árinu 2017 (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2017). 

 

 

 

 

Mynd 2. Hlutfallslegt verðlag á óáfengum drykkjarvörum innan Evrópuríkjanna, 2015 (Hagstofa, 2015). 
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Mynd 3. Hlutfallslegt verðlag á öðrum matvörum innan Evrópuríkjanna, 2015 (Hagstofa, 2015). 

 

 

 

Mynd 4. Hlutfallslegt verðlag á ávöxtum og grænmeti innan Evrópuríkjanna, 2015 (Hagstofa, 2015).  

 

 Verðlagning matvæla stýrist að mestu af virðisaukaskatti, vörugjöldum af innfluttum og 

innlendum matvælum og tollum af innfluttum matvælum. Einnig ræðst skattheimtan að miklu leyti af 

landbúnaðarframleiðslu, tekjöflun ríkissjóðs og neyslustýringu (Snorrason, 2006).  

 

1.4.1 Skattlagning matvæla á Íslandi 

Skattlagning hefur eðlilega talsverð hlutfallsleg áhrif á heildarvöruverð, hvort sem um er að ræða 

neysluskatt eða önnur gjöld sem hugsanlega leggjast á vöruna við framleiðslu og/eða sölu. Áherslur í 

tekjuáætlun ríkisins á árunum 2016 til 2021 er einföldun á fyrra verði og þar er aukin skilvirkni á 

skattkerfinu höfð í fyrirrúmi.  

  Tekjustofn hins opinbera er að mestu leyti fjármagnaður með tryggingargjöldum og 

skatttekjum. Árið 2016 skiluðu gjöldin 62,2% tekna í ríkissjóð og skattekjur 793,8 milljörðum króna í 

tekjustjóð (Hagstofa Íslands, 2017). 
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Skattkerfi og samspil hagkerfis ræður að mestu þeim tekjum sem skila sér í ríkissjóð. Þær 

skattbreytingar sem urðu á síðustu fimm árum voru afnám vörugjalda af öllum mat- og drykkjarvörum, 

á sama tíma og tollar féllu niður af öllum vörum nema mat- og drykkjarvörum (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2017).  

  Virðisaukaskattur er verðlagning sem leggst á síðasta stig í verðlagningu matvæla og er skipt í 

tvennt, annars vegar lægra þrepið sem er 11% og hins vegar það efra sem er 24%. Hærra þrep 

virðisaukaskatts veldur möguleika á óeðlilega háu verði á samkeppnisvörum og hefur áhrif á neyslu 

vörunnar (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014).   

  Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins sem gefin var út í mars 2015 benda tölur til þess að hagstæð 

gengisþróun hafi ekki skilað sér til neytenda og álagning innlendra dagvöruverslana og birgja á 

innfluttum vörum hafi hækkað. Þá benda niðurstöður verðlagseftirlits Alþýðusambands Íslands til þess 

að þrátt fyrir breytingar á virðisaukaskatti og vörugjöldum um áramótin 2014-2015 hafi verð ekki 

lækkað í samræmi við lækkun gjalda og afnám sykurskatts (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

 Aðgerðir ríkisstjórnarinnar leiddu til þess að af einstökum vöruflokkum lækkuðu gosdrykkir, 

safar og kolsýrt vatn mest í öllum verslunum. Þar á eftir lækkaði verð á sykri, sætindum og súkkulaði 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014). Samkvæmt reikningum Hagstofu og Alþýðusambands 

Íslands var því spáð því að lækkun virðisaukaskatts myndi leiða til 7,5 – 8% lækkunar að meðaltali og 

þegar niðurfelling vörugjalda hefði skilað sér að fullu út í samfélagið yrði lækkunin 9- 9,5%. Búist var 

við að heildaráhrif aðgerðanna kæmi til með að lækka vísitölu neysluverðs um 1,9%. Gengi krónunnar 

styrktist á þessum tíma og verð á hrávörum hækkaði á heimsmarkaði á sama tíma og sykur lækkaði í 

verði. Áhrif lækkunar virðisaukaskatts eftir vörutegund urðu til þess að gosdrykkir lækkuðu mest eða 

um 18% og sætindi um 11% þar sem vörurnar báru 24,5% virðisaukaskatt fyrir breytingar. Þær vörur 

sem mest hækkuðu í verði voru ávextir og fiskur um 8%. Hafa skal í huga að á þessu tímabili var verð 

á sykri í lágmarki á heimsmarkaði (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014).   

  Þann 1.mars 2013 urðu breytingar á vörugjöldum og tollskrá matvæla ásamt því að skattur var 

lagður á sykur og sætindi hérlendis en afnumin tæpu ári síðar (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2014). Sykur ásamt sætuefnum var skattlagður og þar féllu flestar sætar vörur undir skattinn. Þar sem 

skattlagning var á sætt bragð en ekki bara hreinan sykur féllu ákveðnir flokkar matvara undir 

sykurskattinn sem þýddi að neytendur höfðu takmarkað getu til að sniðuganga álagninguna. Sem 

dæmi er hvert gramm af gervisætuefninu aspertame tvöhundruð sinnum sætara en sykur og því varð 

sykurskatturinn tvöhundruð sinnum hærri á hvert gramm af sykri. Samkvæmt frumvarpi um sykurskatt 

stóð til að verðbreyting yrði 67% en vörugjöld á strásykri hækkuðu úr 60 krónum í 210 krónur við 

sykurskattheimtu sem nemur 31,3% hækkun (Embætti landlæknis, 2017).  

Innflytjendum stóð til boða að greiða sykurskatt af innihaldi sætuefna í vöru sem var neyslustýring í 

von um að framleiðendur myndu velja vörur með minni sætuefnum og þar með draga úr sykurmagni.  

Markmið skattheimtunnar var neyslustýring í átt að heilsusamlegra fæðuvali neytandans ásamt 

einföldunar á kerfi álagningar á vörugjöldum. Tilgangurinn var undir formerkjum almannahags, ásamt 

því voru tekjur ríkissjóðs af skattheimtunni og viðbrögð framleiðenda og innflytjenda einnig metin (Karl 

Andersen og Vilmundur Guðnason, 2013).  
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Niðurstöður Rannsóknaseturs verslunarinnar (2005) sýndu að verð á mjólkurvörum hækkaði strax 

en verðlag á kexi, morgunkorni og gosdrykkjum hélst nær óbreytt. Skyr hækkaði um 9% í verði en 

samkvæmt frumvarpinu átti varan að hækka um 2,1% en á sama tíma hækkaði verð á ósætu skyri um 

17,8% þrátt fyrir hafa ekki fallið undir sykurskattinn. Ástæða þess er sú að verðlagsnefnd ákveður 

smásöluverð hverrar vöru.  

  Því miður var ekki mögulegt að greina áhrif sykurskattsins þar sem framleiðendur söfnuðu 

sykurbirgðum fyrir skattlagningu og nýttu þær á meðan skattlagningu stóð, en einnig kom verð 

strásykurs seint fram. Á tímabilinu sem sykurskatturinn var í gildi áttu innflytjendur nóg af 

sykurbirgðum og fyrir þær sakir hélst smávöruverð undir innflutningsverði. 

  Áhrif sykurskattsins á neysluhegðun voru lítil, mögulega í ljósi þess að skattheimtan var ekki 

nægilega sýnileg neytendum og skortur á vörum sem féllu utan skattsins dró úr möguleika neytenda til 

að sniðganga skattheimtuna. Þrátt fyrir birgðasöfnun framleiðenda voru tekjur ríkisins af 

skattheimtunni töluvert háar, en ástæða þess voru takmörkuð neysluáhrif. Sykurneysla jókst um 3,3% 

á tímabilinu en á sama tíma lækkaði verð á gosdrykkjum og neysla dróst saman (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar, 2005) .  

Fyrir skattheimtu var spá tekjuvaxtar um 800 milljónir en endað í tæpum milljarði. Þá kemur 

fram í skýrslunni að rekja megi ástæður þessa til þess að neytendur hafi ekki breytt vöruvali sínu þar 

sem skattheimta var ekki nægilega sýnileg (Rannsóknasetur verslunarinnar, 2005). Þá er einnig bent 

á að skattheimta hefði minnkað ef neytendur hefði sniðgengið ákveðnar vörur, í stað annara. Með því 

að fækka staðkvæmum vörum og setja hollar vörur í forgang en ekki bragð þeirra hefði verið hægt að 

búa til raunhæfar staðkvæmar vörur. 

  Yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar var að sporna gegn sykurneyslu þjóðarinnar og því var 

ákveðið að hækka vörugjöld og álögur á matvælum sem ekki töldust heilsusamlegar. Þrátt fyrir það 

hækkaði verð á vörum sem mælst er til að  börn og ungmenni neyti fremur en sykraðra gosdrykkja. Sú 

þróun stangast á við markmið álagningarinnar (Alþingi, 2013).  

Búið er að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um vörugjöld á matvælum og hækkun 

vörugjalda á þau matvæli þar sem neyslustig samræmist ekki manneldissjónarmiðum. Samkvæmt 

frumvarpinu átti að hækka vörugjöld á sykri úr 60 í 210 kr./kg og taka vörugjöld af öðrum vörum mið af 

hlutfalli viðbætts sykurs og þeirra sætuefna í viðkomandi vöru (Embætti landlæknis, 2017).  

  Vörugjald á gosdrykkjum hækkaði lítillega eða um 5 krónur á lítra árið 2013, á sama tíma og 

vörugjald á súkkulaði og annað sælgæti og kexi lækkaði um 16 krónur á kílóið. Með slíkri hækkun má 

ekki vænta þess að hægt sé að draga úr neyslu gosdrykkja, en hinsvegar mætti búast við því að 

lækkunin hefði þau áhrif að neysla á sælgæti gæti aukist. Sælgæti og gosdrykkir eru þær vörutegundir 

sem vega hvað þyngst í sykurneyslu Íslendinga samkvæmt landskönnun á mataræði 2010-2011, eða 

rúmlega 50% (Embætti landlæknis, 2017).  

 Á fundi Samráðsvettvangs sem skipað er af forsætisráðuneytinu og þar sitja formenn allra 

stjórnmálaflokka, var kynnt í maí 2013 úttekt á íslensku skattkerfi og hagsæld þar sem áhersla var 

lögð á frekari úttekt, greiningu og ítarlegri sviðsmynd af tekjuskatti. Þá voru einnig kynntar tillögur til 

breytinga. Markmið útttektarinnar var að koma með tillögur að því hvernig mætti stuðla að 

hagkvæmara og einfaldara skattkerfi fyrir ríkið. Alls voru 10 tillögur kynntar á fundinum, þar af var ein 
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tillaga tileinkuð þrepaskiptingu virðisaukaskatts. Tillagan var að sameina þrep virðisaukaskatts sem 

tók til neyslu (Forsætisráðuneytið, 2016). 

  Lagt var til að eitt þrep virðisaukaskatts yrði tekið upp með það að leiðarljósi að skattstofn 

breikki sem gæti bætti skil og gagnsæi. Þá voru færð rök fyrir því að fleiri en eitt skattþrep 

virðisaukaskatts yki flækjustigið ásamt því að valda misræmi og misskilningi. Bent var á að útgjöld 

heimila miðað við nýjustu rannsókn Hagstofu Íslands (2010-2012) einkenndust af undanþágum og 

mismunun. Þar sýndu tölur að heilbrigðisþjónusta er undanþegin virðisaukaskatti á meðan matvæli eru 

í lægra þrepi virðisaukaskatts sem nemur 11% (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

 

 

Mynd 5. Tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti 1998 – 2017 (heimild: frumvarp til fjárlaga 2014, fyrri hluti, okt 2013.) 

1.4.2 Niðurgreiðsla matvæla 
 

Það er mikilvægt að horft sé til allra þátta þegar skoðað er hvernig væri hægt að lækka matvælaverð 

og tryggja þarf að ágóðinn skili sér til neytenda þegar gjöld og álagning hafa verið lækkaðar. 

  Árið 1992, þegar flatur skattur var afnuminn af öllu íslensku grænmeti ræktuðu í gróðurhúsum, 

jókst sala á grænmeti og ávöxtum til muna (Embætti landlæknis, 2012). Þegar tölur frá árinu 2002 eru 

skoðaðar, þegar tollar voru afnumdir af ýmsum grænmetistegundum og kartöflum ásamt því að flatur 

skattur var afnuminn af tómötum, gúrkum og paprikum, hafði aðgerðin hafði þau áhrif að verð á 

grænmeti lækkaði um 15% á  sama tíma sýna niðurstöður rannsóknar Laufeyjar Steingrímsdóttur o.fl 

(2003) að grænmetisneysla Íslendinga jókst um 39% á tímabilinu (Hagstofa Íslands, 2004).  
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Mynd 6. Neysla íslendinga á grænmeti á tímabilinu 1960-2010 (Embætti landlæknis, 2012)  

 

  Þann 1.mars 2007 framkvæmdi þáverandi ríkisstjórn aðgerðir sem áttu að stuðla að 

verðlækkun á matvælum og ýmsum öðrum þjónustuliðum. Aðgerðin átti að skila sér í auknum 

kaupmætti þjóðarinnar með því að bjóða uppá sambærilegt matvælaverð og á hinum 

Norðurlöndunum. Aðgerðirnar fólu í sér að afnema vörugjald tiltekinna vöruflokka, lækka og samræma 

virðisaukaskatt og lækka tolla á kjötvörum. Aðgerðirnar fólust meðal annars í því að lækka 

virðisaukaskatt á matvælum úr lægra skattþrepi, úr 14% í 7% og hins vegar að lækka virðisaukaskatt 

annara matvæla úr 24,5% í 7%. Sykur, sætindi og margar aðrar drykkjarvörur báru 24,5% 

virðisaukaskatt fyrir aðgerðirnar en flestar aðrar matvörur báru 14% virðisaukaskatt. Vörugjöld af öllum 

matvörum voru felld niður nema sykri og sætindum en þá voru vörugjöld sykraðra gosdrykkja einnig 

felld niður (Samkeppniseftirlitið, 2012). 

1.5 Ábyrgð stjórnvalda 

Stefnumótun opinberra stjórnvalda hefur mikil áhrif á neysluhegðun og ákvarðanatöku einstaklinga, 

fyrirtæja og á markaðinn í heild. Slíkar ákvaðarnir geta virst hafa neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækja, en 

þegar slíkum aðgerðum er hrint í framkvæmd eru þær skipulagðar með hag og heilbrigði þjóðarinnar 

að leiðarljósi.  

  Helstu áhrifavaldar þeirra faraldsfræðilegu breytinga sem orðið hafa á heilsufari fólks eru 

félagslegir, lýðfræðilegir og hagfræðilegir þættir. Matarvenjur og fæðuval er ekki einungis persónulegt 

val einstaklinga heldur spilar aðgengi þar lykilhlutverk. Matvælaverð ræðst meðal annars af  

samkeppni, stefnum, reglum, launum og pólitískum ákvörðunum. Aldurssamsetning þjóðarinnar eru að 

breytast sem mun leiða til aukinna útgjalda hins opinbera til heilbrigðisþjónustu aukast. 80% þeirra 

sem falla frá vegna lífsstílstengdra sjúkdóma eru frá lágtekju eða millistéttarríkjum (WHO, 2015). 

  Stjórnvöldum ber skylda til að hlúa að velferð þjóðarinnar með viðeigandi inngripum og þar eru 

pólitískar aðgerðir nauðsynlegar í lýðgrunduðum inngripum sem beinast að heilbrigði þjóðarinnar og 

verða að vera byggðar á upplýstum ákvörðunum en ekki hagsmunum þrýstihópa. Ein af 

meginundirstöðum þess er að skapa aðstæður fyrir samfélagsþegna sem auðvelda þeim að stunda 
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heilbrigða lífshætti og efla vitneskju og vitund þeirra um mikilvægi heilbrigðis. Lífsstílssjúkdómar eru 

bæði samfélaginu og einstaklingunum sem glíma við þá mjög kostnaðarsamir. Draga mætti töluvert úr 

vandanum með einföldum inngripum stjórnvalda með því að takmarka áhættuþætti í umhverfi okkar og 

viðhalda heilbrigði í formi forvarna og bæta aðgengi að hollum matvælum og öðrum heilsueflandi 

þáttum.   

  Í júní 2009 var yfirlýsing gefin út af heilbrigðis- og félagsmálaráðherrum Norðurlandanna þar 

sem lýst var yfir forgangi og mikilvægi þess að vinna bug á lífstílssjúkdómum. Fjárframlag til 

heilbrigðismála hérlendis er lægra í samanburði við önnur lönd innan Efnhags- og framfarastofnun 

OECD(2016) og hafa útgjöld til heilbrigðismála staðið í stað frá árinu 2010, sem nemur 8,8% af vegri 

þjóðarframleiðslu (OECD, 2016). Þá má sjá í sömu skýrslu OECD að aðrar Norðurlandaþjóðir verja að 

meðaltali 10% af þjóðarframleiðslu sinni í heilbrigðismál og leggja því rúmlega prósentu meira til 

heilbrigðismála en Ísland (OECD, 2016). Hlutfall útgjalda til heilbrigðismála sem varið er í forvarnir eru 

1,3% eða einn og hálfur milljarður hérlendis á meðan tæplega 3% útgjalda til heilbrigðismála í öðrum 

Evrópulöndum er varið í forvarnir (OECD, 2010). 

  Stefnumörkun stjórnvalda er lykilþáttur í að leiðrétta þau skertu lífsgæði sem herja á þjóðina 

sökum þeirra lífsstílstengdu sjúkdóma og áhættuþátta sem nú eru í hæstu hæðum. 

Hið opinbera getur haft mikil áhrif á neyslumynstur þegna sinna. Þannig er hægt að grípa til 

neyslustýringar í þeim tilgangi að draga úr neyslu ákveðinna vara. Þar má nefna há gjöld á áfengi og 

tóbak sem hugsuð eru til að takmarka neyslu á vörunum en á sama tíma skila þau verulegum tekjum 

til ríkissjóðs (O´Flaherty, o.fl., 2012). 

  Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um heilbrigðisáætlun til ársins 2030 er lögð 

áhersla á að innleidd sé stefna og þjónusta sem brúar bilið við þeim ójöfnuði meðal þeirra sem glíma 

við langvinna lífstílssjúkdóma með inngripum stjórnvalda (WHO, 2016).  

   

  Í drögum að heilbrigðisstefnu til ársins 2022 er lögð áherslu á að styðja við góða 

heilbrigðisþjónustu og stuðla að almennu heilbrigði og vellíðan íbúa þjóðarinnar ásamt því að efla 

almenna lýðheilsu. Markmiðið er að standast samanburð við það besta á heimsmælikvarða þegar 

kemur að öryggi sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustu ásamt því að efla lýðheilsustarf þar sem áhersla 

á heilsueflingu og forvarnir eru samofin allri þjónustu. Lýðheilsa og forvarnarstarf eru áherslumál í 

drögum af heilbrigðisstefnunni. Þar er tekið fyrir að stefna stjórnvalda komi ekki til með að koma 

einstaklingum þjóðarinnar undan ábyrgð á eigin heilsu en geti auðveldað val og ákvarðanir sem eru 

heilsueflandi. Til þess að slíkt geti átt sér stað þarf samvinnu stjórnvalda, sveitarfélaga, 

heilbrigðisstofnana, skóla, vinnumarkaðarins, skólakerfis og félagasamtaka. Til þess að hægt sé að 

bæta þjóðarhag og efla lífsgæði landsmanna þarf að grípa til markvissra aðgerða (Velferðaráðuneytið, 

2014).  

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1946) skilgreinir heilbrigði ekki einungis sem ástand þar sem 

einstaklingur er laus við sjúkdóma og veikindi heldur samband andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar 

vellíðunnar. Heilbrigði er ekki alfarið á ábyrgð einstaklingsins sjálfs heldur skipta mannréttindi, 

stjórnmál og efnahagur þess samfélags sem einstaklingur býr í lykilhlutverk í velferð og hagsmunum 

hans þar sem ójöfnuður og fátækt hafa neikvæð áhrif á heilbrigði (WHO, 2015). Stærsti hluti 
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skattkerfisins nú til dags eru almennir skattar (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). Útgjöld til hins 

opinbera nema um 44% allra útgjalda þjóðarbúsins og er tveimur þriðja hluta af þeim heildarútgjöldum 

varið til heilbrigðis-, mennta- og velferðarmála. Skatttekjur hins opinbera nema um 750 milljörðum 

árlega en þrír fjórðu upphæðarinnar eru innheimtar af neyslu og vinnu samfélagsþegna. Þar af fara 

samtals 135 milljarðar í útgjöld til heilbrigðisþjónustu (Hagstofa Íslands, 2015).   

  Stjórnvöld hafa ákveðnum skyldum að gegna gagnvart þjóðfélagsþegnum og þar ber að nefna 

heilbrigðisþjónustu, skólakerfi og þjónustu fyrir aldraða sem er sú grunnþjónustu sem öllum skal 

tryggður jafn aðgangur. Biðlistar eftir heilbrigðisþjónustu verða sífellt lengri ásamt því að kostnaður og 

rekstur heilbrigðisþjónustu hækkar sem vegur þyngra á ríkissjóð og aðbúnaður og tækjakostnaður 

versnar með ári hverju. Í skýrslu Viðskiptaráðs (2015) til Viðskiptaþings er bent á að hið opinbera komi 

ekki til með að geta staðið undir kostnaði og veita öllum samfélagsþegum bestu mögulegu 

heilbrigðisþjónustu þar sem kostnaður og þróun lyfja og meðferða séu kostnaðarsamari en áður 

þekktist. Þá er einnig bent á að þjóðin eldist hratt og vinnufærum einstaklingum aldri fari hlutfallslega 

fækkandi sem ýtir undir frekari útgjöld til heilbrigðisþjónustunnar (Hagstofa Íslands, 2015). 

  Hlutverk stjórnvalda er að skapa umhverfi og aðgengi sem styður og auðveldar almenningi 

aðgengi að næringarríkri og hollri fæðu. Áætlanagerð og ráðleggingar stjórnvalda eru mikilvægir þættir 

í áttina að bættri og aukinni hollustu samfélagsþegna.  

Pólitískar aðgerðir hafa stórvægileg áhrif við stjórnun og eftirlit á matvælum samhliða 

framleiðslufyrirtækjum, markaðsetningu, auglýsingum og fjárfestum. Framleiðendur og verksmiðjur 

keppast um að stýra og auðvelda neyslu neytenda með inngripum ýmissa markaðsetninga í formi 

vörumerkja og auglýsinga. Óhagkvæmt verðlag á hollum matvælum veldur neikvæðum áhrifum á 

fæðuval og dregur úr neyslu hollrar fæðu. Það hefur einnig neikvæð áhrif á heilsufar samfélagsþegna.  

Ekki er samræmi milli hollustugildis matvæla og verðs og er það hlutverk stjórnvalda að stjórna 

markaði og aðgengi með reglugerð og lögum sem auðvelda aðgengi og tryggja samkeppni á markaði.  

 Niðurstöður rannsókna erlendis og hérlendis benda til að einstaklingar sem hafa meira á milli 

handanna neyti hollara fæðis en þeir sem eru efnaminni (Rydén og Hagfords, 2011). Slíkur ójöfnuður 

er rík ástæða fyrir því að leiðrétta ástandið með ákveðnum inngripum sem leiða til þess að jafnara 

aðgengi sé að næringarríkri fæðu og hollustu.  

Lögð hefur verið upp stefna sem miðar að því að matvælaverð hvetji til þess að fólk velji sér 

heilsusamlegri kosti með þeim tilgangi að draga úr lífsstílssjúkdómum sem hafa aukist töluvert hratt á 

heimsvísu undanfarna áratugi (Eyles, Mhurchu, Nghiem og Blakely, 2012). Niðurstöður rannsókna 

sýna að börn og unglingar í fátækari samfélögum neyti ávaxta og grænmetis í minna magni en þau 

sem búa við betri kjör (Drewnowski og Rehm, 2014). Niðurstöður landskannana árið 2002 og 2010-

2011 á mataræði og næringargildi fæðu á Íslandi þar sem skoðuð voru tengsl hollustu fæðisins við 

erfiðleika samfélagsþegna að ná endum saman benda til þess að þeir sem eiga erfitt með að ná 

endum saman neyta grænmetis og ávaxta í minna magni en þeir sem búa betur. Þá neyttu þeir sem 

áttu erfitt með að ná endum saman minna af grófu brauði og drukku sykraða gosdrykki í meiri mæli en 

þeir sem áttu auðveldara með að ná endum saman. Þá benda sömu niðurstöður til þess að neysla á 

hollum matvælum á Íslandi hefur aukist undanfarin ár og að góður efnahagur hafi jákvæð áhrif á 

neyslu hollra matvæla á Íslandi og öfugt (Læknablaðið.12.tbl.100árg.2014). 
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  Aðgerðir sem auðvelda landsmönnum aðgengi að hollum matvælum og takmarka aðgengi að 

þeim óhollu hafa fengið stuðning Embætti landlæknis. Niðurstöður rannsókna sýna að skattlagning 

óhollra matvæla og niðurgreiðsla hollra hefði sérstaklega jákvæð áhrif á heilsu lágtekjufólks og aukið 

aðgengi þess að hollum matvælum (Eyles, o.fl, 2012).  

   Skattbyrði á Íslandi þyngdist töluvert eftir hrun fjármálakerfisins árið 2008 sem olli því að 

rúmlega hundrað skattbreytingar voru innleiddar eftir hrun og fela þær flestar í sér hækkun 

álagningarhlutfalla og nýja skatta. Þar ber helst að nefna álagningu á launaskatt, tekjuskatt fyrirtækja 

og fjármagnstekjuskatt (Hagstofa Íslands, 2015). Skattkerfið sem slíkt hefur víðtæk áhrif á tekjur og 

kaupmátt samfélgsþegna sem eru almennt neikvæð og skila sér í verri lífskjörum og neysluhegðun 

(Hagstofa Íslands, 2105; Fjármála og efnahagsráðuneytið, 2017). Skattlagning dregur úr neyslu og 

hvötum til kaupa á vörum og þjónustu ásamt því að skattlagning draga úr viðskiptum á þeim 

vöruflokkum sem eru skattlagðir (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2005; Hagstofa Íslands, 2015).   

  Hlutfall neysluskatts á Íslandi af heildarsköttum er töluvert hærra en á hinum Norðurlöndunum 

en hefur dregist töluvert saman undanfarna áratugi (OECD, 2010). Innheimta á virðisaukaskatti og 

gjöldum er langstærsti hluti neysluskatta og 93% þessa fjármagns skilar sér vegna skattlagningar á 

eldsneyti, bifreiðum, tóbaki og áfengi. Vörugjöld og tollar á öðrum neyslusköttum eru fyrir vikið töluvert 

lægri (Hagstofa Íslands, 2015).  Við skattabreytingar er innleiðing tímafrek, rekstaráhætta fyrirtækja 

töluverð og kostnaður mikill.  

  Aðgerð á borð við skattlagningu óhollra matvæla og niðurgreiðslu hollra er umdeild aðgerð en 

rannsóknir sýna að hollar matvörur eru oftast kostnaðarsamari en óhollar (Rydén og Hagfords, 2011). 

Mikilvægt er að rannsóknir sem meta mataræði, næringargildi fæðunnar og neysluhegðun þjóða séu 

nýttar sem verkfæri fyrir stjórnvöld við stefnumótun í heilbrigðismálum og ætti að taka mið af 

niðurstöðum þegar mótaðar eru stefnur og ákvarðanir teknar í þágu bættrar heilsu heillar þjóðar. 

Framboð og verðlag matvæla skiptir gífurlega miklu máli þegar tekið er mið af heilbrigði þjóðarinnar en 

næring er umhverfisþáttur og áhrifavaldur heilsu þjóðarinnar (Steingrímsdóttir, o.fl., 2014).  

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lagt fram tillögu til heilsueflingar í formi neyslustýringar 

með verðlagningu á matvælum (WHO, 2015). Lýðgrunduð inngrip stjórnvalda í formi niðurgreiðslu 

hollra matvæla og skattlagningu óhollra matvæla er ein tillaga í átt að jákvæðari neysluvenjum á 

hollum matvælum og bættri heilsu þjóða (Velferðarráðuneytið, 2013). Með slíkum inngripum væri hægt 

að draga úr helstu áhættuþáttum þeirra lífsógnandi lífstílssjúkdóma sem herja á flestar þjóðir 

(Velferðarráðuneytið, 2013; WHO, 2015).  
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2 Markmið. 

Meistaraverkefnið fjallar um heilsueflandi áhrif stjórnvalda með inngripum fyrsta stigs forvarnaraðgerða 

í formi skattlagningar og niðurgreiðslu matvæla og áhrifum þess á neysluhegðun.  

Meginmarkmið verkefnisins var þannig að framkvæma kerfisbundið yfirlit á rannsóknum á áhrifum 

neyslustýringar stjórnvalda með tilliti til skattlagninga og niðurgreiðslu matvæla og hvort slíkar aðgerðir 

geta stuðlað að og haft heilsufarslegan ávinning fyrir samfélagið með breyttri kauphegðun einstaklinga 

í átt að vali og neyslu á hollari matvælum.  

 

Rannsóknarspurningin:  

Við mótun rannsóknarspurningarinnar var stuðst við PICOT viðmiðið sem er spurningaform sem tekur 

mið að því að uppfyllt séu öll skilyrði rannsóknaspurninga og tekur mið af þátttakendum (e. 

population), fyrirbærinu sem ætlað er að skoða (e. intervention or issue of interest), samhengi (e. 

comparison of interest), útkomu (e. outcome) og tíma (e. time) (Pilot og Beck, 2008).  

 Hefur neyslustýring (I, O) með tilliti til skattlagningar á óhollum matvælum og niðurgreiðslu á 

hollum matvælum (C, T) áhrif á kauphegðun einstaklinga (P)? 
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3 Aðferðir 

Kerfisbundið fræðilegt yfirlit (e.systematic literature review) var framkvæmt í þeim tilgangi að fá 

gagnrýnið og ítarlegt yfirlit yfir þær rannsóknir sem birtar hafa verið um skattlagningu á 

óheilsusamlegum matvælum og niðurgreiðslu hollra matvæla með tilliti til neyslustýringar og áhrifum 

þess á kauphegðun einstaklinga. Með kerfisbundinni samantekt má afla vandaðra gagna um þau 

inngrip og aðgerðir sem beitt hefur verið á grundvelli lýðheilsu. Kerfisbundin samantekt á vel við í 

stefnumótandi aðgerðum þar sem leitað er svara við því hvaða aðferðir hafi borið bestan heislueflandi 

árangur, og byggja þannig ákvarðanir á sterkum þekkingargrunni. Vinnutilgáta verkefnisins var að taka 

saman á kerfisbundinn hátt rannsóknir sem gerðar hafa verið á skattlagningu og niðurgreiðslu 

matvæla með tilliti til neysluhegðunar.  

3.1 Gagnasöfnun 

Við kerfisbundna leit rannsókna var leitað í þremur stórum og viðurkenndum gagnagrunnum: Pubmed, 

Cochrane og Gogglescholar á tímabilinu 30.janúar til 25.febrúar 2017. Hugað var að því að 

gagnagrunnarnir byggju yfir vönduðum tímatritum á sama tíma og að vera ólíkir. Við gagnaleit var 

leitast við að finna rannsóknir sem tóku tilliti til neyslubreytinga hjá einstaklingum við verðbreytingar 

matvæla. Miðaði leitin af því að finna rannsóknir sem gerðar hefðu verið á einstaklingum, bæði með 

íhlutunum og langtíma áhorfsrannsóknir.  

Eftirfarandi leitarorð voru notuð: Neyslustýring (consumption control), Skattlagning óhollra matvæla 

(taxation unhealthy food), niðurgreiðsla hollra matvæla (subsidize healthy food), neysluhegðun 

(purchase behaviour) og stefnumótun (policy).  

  Við framkvæmd leitar voru nokkrar aðskildar leitir. Leitað var eftir rannsóknum undir 

“consumption control” AND “subsidize healthy food” AND “purchase behavior” og “consumption 

control” AND “taxation unhealthy food” AND “purchase behavior”. Einnig voru leitað undir 

“consumption control” AND “taxation unhealthy food” AND “purchase behavior”. Þá var einnig leitað 

undir leitarorðunum: consumption control” AND “taxation unhealthy food and subsidize healthy food” 

AND “purchase behavior” AND “policy”. Einnig var leitað að með leitarorðunum “subsidize food”, 

“taxation food” og “taxation and subsidize food” en það bætti ekki við fleiri heimildum við leitina. 

Heimildalistar þeirra greina sem uppfylltu leitarskilyrðu voru einnig skoðuð og tilvitnanir í greinum. 

Til að auka gæði við framsetningu og greiningu gagna var notast við flæðiritið Prefeerred Reporting 

items for Systematic Review (PRISMA) við val á rannsóknum í fræðilegri samantekt.   

3.2 Leitarskilyrði 

Skilyrðin sem sett voru við gagnasöfnun voru þau að 1) birtingartímabil rannsókna væri á árunum 

2009- 2017 2) Rannsóknirnar væru á ensku eða íslensku. 3) Að tegund rannsókna væru byggðar á 

gögnum (e. empirical studies), kostnaðarhagkvæmisgreiningar (e. cost-effectiveness), reiknilíkön (e. 

modelling studies) eða íhlutandi rannsóknir (e. experimental studies) og aðrar greinar (e. 

miscellaneous articles). 4) Að rannsóknir væru birtar í fræðilegum tímaritum. Titill var skimaður og út 

frá viðmunum voru greinar valdar. Ágrip voru lesin með tilliti til leitarskilyrða. Ekki voru gerðar kröfur 
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um að greinarnar hefðu verið birtar á ákveðnu tímabili þar sem ekki er mikið til af gögnum og slík 

inngrip ekki talin borga sig frekar þrátt fyrir að gögnin væru nýrri. Greinar sem ekki eru byggðar á 

frumgögnum líkt og fræðilegar samantektir (e. systematic reviews) voru útilokaðar við gagnasöfnun. 

Útilokunarskilyrði voru að aðeins var verið að skoða skattlagningu og niðurgreiðslu með tilliti til 

matvæla og áhrif þess á kauphegðun, svo greinar og rannsóknir um aðrar áherslur voru ekki teknar 

með.  

3.3 Yfirferð heimildaleitar 

Við heimildaleit fundust samtals 1479 greinar sem uppfylltu leitarskilyrðin (Sjá mynd 1). Þá voru 

leitarorðin að mestu slegin inn saman en einnig notuð ein og sér, útilokaðar voru 1311 greinar út frá 

titli greinanna ef hann innihélt óskylt efni eða misræmdust ekki inntökuskilyrðum rannsóknarinnar. Eftir 

stóðu 168 greinar sem skoðaðar voru með tilliti til útdráttar og af þeim voru 63 útilokaðar vegna þess 

að 42 rannsóknir mættu ekki viðmiðum vegna neyslustýringar. 8 voru um óskylt efni og 4 voru ekki 

með útdrátt. Að endingu voru 32 sem stóðu eftir þegar útilokun var lokið og uppfylltu skilyrði 

leitarinnar. Þar af voru 11 kerfisbundin yfirlit sem borin voru saman við niðurstöður þessa kerfisbundna 

yfirlits.  

Niðurstaðan var sú að við leit voru 21 heimildir sem uppfylltu skilyrði samantektarinnar á leitarvef 

10 Pubmed, 3 heimildir á leitarvef Cochrane og 8 heimildir á leitarvef Google scholar. Einungis fundust 

gögn á ensku. Allar greinarnar voru birtar á tímabilinu 2009- 2017.  

Stuðst var við þær 32 greinar sem uppfylltu gæðamatið og áhersluþáttum skipt upp í þrjá flokka. 

Fyrsti flokkurinn var að skoða hvort skattlagning hefði áhrif á neysluhegðun (sjá töflu 1), annar 

flokkurinn var að meta hvor niðurgreiðsla hefði áhrif á neysluhegðun (sjá töflu 2) og sú þriðja mat hvort 

áhrif samþætting skattlagingar á óhollum matvælum og niðurgreiðslu hollra matvæla hefði áhrif á 

neysluhegðun (sjá töflu 3).  

3.4 Siðferðileg álitamál  

Þar sem um var að ræða fræðilega samantekt á fyrirliggjandi rannsóknum þurfti ekki að sækja um leyfi 

Vísindasiðanefnd eða öðrum siðarnefndum.  
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Fjöldi heimilda sem fannst við leit í 

gagnagrunnum (Pubmed, Cochrane 

og GoogleScholar) 

                         n = 1479 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi rannsókna sem stóðust öll 

skilyrði og voru  valdar í 

samantektina 

             n = 21 

 

Fjöldi kerfisbundinna yfirlita 
sem skoðuð voru til 
samanburðar 
                 n = 11 

 

Fjöldi útdrátta greina sem var til 

frekar skoðunar  

                      n = 1311 

 

Fjöldi greina útilokaðaar eftir 

frekari lestur titla  

                n = 63 

 

Fjöldi greina 

útilokaðar eftir nánari 

lestur  

       n = 42 

 

Útkoman ekki     

neyslustýring  

       n = 19 

 

Óskylt efni  

       n = 8 

 

Ekki frumgögn  

       n = 4 

 
Fjöldi greina 
útilokaðar vegna 
aldurs, annara 
umhverfisþátta og 
rannsóknarsniðs 

        n = 1143 

 

Fjöldi greina sem voru skimaðar  

m.t.t titils og útdrátta 

         n =  168 

 
 
Mynd 7 PRISMA flæðirit heimildaleitar  
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4 Niðurstöður 

4.1 Helstu einkenni rannsókna samantektarinnar  

Í niðurstöðum er fjallað um 21 rannsókn sem uppfylltu skilyrði heimildaleitar. Allar áttu þær það 

sameiginlegt að meta hvort skattlagning matvæla og/eða niðurgreiðsla hollra matvæla hefði áhrif á 

kauphegðun einstaklinga. Sautján rannsóknir voru framkvæmdar í Bandaríkjunum, þrjár í Ástralíu, 

þrjár í Bretlandi, ein á Írlandi, ein í Kanada, tvær í Þýskalandi, ein í Frakklandi, ein í Grikklandi og ein 

tók mið af öllum Evrópulöndum innan Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD). 

  Aðferðir þeirra 21 rannsókna sem yfirlitið byggir á voru nokkrar (td.íhlutandi rannsóknir, 

kostnaðargreiningar, þversniðsrannsóknir og tilviljunakenndar slembirannsóknir) en allar höfðu þær þó 

sömu útkomubreytuna, þ.e. breytta neysluhegðun í kjölfar verðbreytinga á matvælum. Einnig var 

áhersla lögð á að skoða áhrif verðbreytinga á neysluhegðun. Tekið var mið af öðrum útkomubreytum 

og þar ber að nefna að áhrif hitaeiningainntöku á heilbrigði, að teknu tilliti til tekna, þjóðernis og  

kynþáttar. 

4.2 Sameiginleg einkenni rannsóknanna í yfirlitinu  

Allar rannsóknirnar sneru að inngripum á matvælaverði sem aðferð til að draga úr ójöfnuði í 

viðkomandi samfélögum með tillögum í formi skattlagningar á óhollum matvælum og/eða niðurgreiðslu 

hollra matvæla. Markmið rannsóknanna í yfirlitinu var að skoða hvort með slíkum inngripum væri hægt 

að beina neysluhegðun einstaklinga í átt að hollara fæðuvali og þannig mætti auka gæði þeirra 

matvæla sem einstaklinga neyta að jafnaði, draga úr skaðsemi óæskilegra efna í ýmsum matvælum, 

draga úr ójöfnuði og efla heilbrigði þjóða með forvarnaraðgerð sem neyslustýringu matvæla felur í sér.  

4.3 Niðurstöður rannsóknanna 

Allar rannsóknir í fræðulegu samantektinni áttu það sameiginlegt að leggja mat á gildi verðstýringar 

sem forvarnastefnu og bentu niðurstöður þeirra allra til þess að skattlagning óhollra matvæla og/eða 

niðurgreiða hollra matvæla væri vænleg leið sem heilsueflandi inngrip fyrir þjóðir í átt að aukinni 

neyslu hollrar fæðu og að draga úr neyslu óhollrar fæðu. Þrátt fyrir ítarlega leit að rannsóknum sem 

sýndu að skattlagning óhollra matvæla og/eða niðugreiðsla hollra matvæla hefðu ekki áhrif, þá fannst 

slík rannsókn ekki. 

4.4 Skattlagning óhollra matvæla 

Alls voru tíu rannsóknir sem fjölluðu um áhrif skattlagningar óhollra matvæla á neysluhegðun 

(Andreyeva, o.fl., 2011; Levy og Friend, 2012; Waterland, o.fl., 2014; Brownell, o.fl., 2009; Gordon-

Larsen, o.fl., 2011; Elbel, o.fl., 2013; Briggs, o.fl., 2013; Mytton, o.fl., 2012; Sharma, o.fl., 2014; Smith, 

o.fl., 2010).  

  Í rannsókn Andreyeva o.fl (2011) var markmiðið að skoða hvort skattlagning á sykruðum 

drykkjum gæti annars vegar dregið úr neyslu og hins vegar skilað tekjum í ríkissjóð. Niðurstöður bentu 

til þess að með því að skattleggja sykraða drykki um 20% megi draga úr neyslu um allt að fjórðung. 

Niðurstöður sýndu einnig að slík skattlagning kæmi til með að skila tugi milljarða dollara í ríkissjóð þar 

sem lífsstílstengdir sjúkdómar eru heilbrigðiskerfinu kostnaðarsamir. Einng dróst neysla neytendum 
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saman um 50 hitaeiningar daglega, sem væri jákvæður áhrifaþáttur á þann offituvanda sem blasir við 

á heimsvísu. Þá er einnig bent á að hægt væri að verja því fjármagni sem kæmi til með að skila sér við 

skattlagningu í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og/eða nýta í að rétta skuldastöðu þjóðarinnar af eftir 

efnahagshrun. 

  Levy og Friend (2012) gerðu rannsókn á því hvernig mætti hafa áhrif á neyslu ungmenna á 

sykruðum drykkjum með stefnumótandi aðgerðum stjórnvalda og komust að því að með því að 

skattleggja sykraða drykki um 20% mætti draga úr neyslu ungmenna að meðatali um 32 hitaeiningar, 

daglega. Þá skipti máli hver fyrri neysla neytenda var fyrir varðandi hversu mikið kæmi til með að 

draga úr neyslunni. Samhliða því að meta áhrif skattlagningarinnar skoðuðu þeir áhrif annarra 

stefnumótandi inngripa á borð við fræðslu til nemenda og stefnumótun skóla í átt að hollara fæðuvali. 

Niðurstöður sýndu að slík inngrip höfðu ekki jafn mikil áhrif á neyslu og skattlagning. 

  Waterland og félagar (2014) gerðu tilviljunakennda slembirannsókn á því hvort að aukið verð á 

sykruðum drykkjum hefði áhrif á neysluhegðun. Rannsóknin snérist um það að fylgja neytendum eftir í 

stafrænni matvöruverslun á netinu þar sem þáttakendum var skipt í tvo hópa. Sykraðir drykkir voru 

19% dýrari hjá öðrum hópnum en hinn hópurinn gat verslað sykraða drykki án álagningar. Niðurstöður 

sýndu að þegar sykraðari drykkir hækkuðu í verði dró úr innkaupum en á sama tíma breyttist ekki kaup 

á öðrum óhollum vörum sem héldu fyrra verði. Þannig bentu niðurstöður til þess að með álagningu á 

sykraða drykki megi draga úr neyslu. 

  Brownell og félagar (2009) rannsökuðu efnahagslegan ávinning með því að framkvæma 

kostnaðarhagkæmnisgreining á skattleggningu sykraðra drykkja og íhlutun annarra inngripa sem gætu 

hækkað verð á sykruðum drykkjarvörum. Fyrsta inngripið var prósentuhækkun í formi vörugjalda. 

Önnur tillaga var að hækka skattprósentu eftir magni sykurs í drykkjarvörunni, með ákveðnum 

viðmiðunarmörkum sem sett yrðu við eitt gramm af sykri á hverja þrjátíu millilítra. Bent var á 

flækjustigið sem gæti fylgt slíku inngripi en einnig var lögð áhersla á að slíkt inngrip gæti stýrt 

neytendum í átt að ósykruðum drykkjum og þannig mætti draga úr neyslu sykraðra drykkja. Þriðja 

leiðin var að skattleggja framleiðslu drykkjarvörunnar og heildsala. Það inngrip töldu þeir auðveldast í 

framkvæmd. Þá var bent á að neysluskattur, líkt og virðisaukaskattur, hvetur til kaupa á ódýrari vörum. 

Niðurstöður sýndu jákvæð tengsl milli aukinnar þyngdar og neyslu sykraðra drykkja meðal fullorðinni 

og barna í. Þá bentu niðurstöður til þess að skattlagning á sykruðum matvælum gæti dregið töluvert úr 

skaða langvinnra lífsstílssjúkdóma. 

  Gordon- Larsen og félagar (2011) gerðu langsniðsrannsókn (e. longitudinal study) á neyslu og 

verðlagningu skyndibita út frá efnahags- og þjóðfélagsstöðu einstaklinga. Gögn frá árinu 1996 voru 

borin saman við gögn frá árunum 2001 til 2002 sem sýndu verðbreytingar milli ára. Niðurstöður sýndu 

að með því að skattleggja sykraða drykki á skynditbitastöðum um 20% dró úr vikulegum heimsókn á 

staðina um fjórðung. Skattlagning hafði mest áhrif á neyslu karlmanna, fólks af svörtum kynþætti og þá 

sem voru með lágar tekjur. 

  Elbel og félagar (2013) gerðu stýrða íhlutunarrannsókn (e. a controlled experiment) hvernig 

mætti auka neyslu hollra matvæla með stefnumótun stjónrvalda. Markmiðið var að meta áhrif 

skattlagningar á neyslu óhollra matvæla og áhrifum þess á neyslu hollra matvæla. Rannsóknin var 

framkvæmd á spítala Í mötuneyti sem seldi fjölbreytt úrval hollra matvæla en takmarkað magn óhollra 
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matvæla og sykraðra drykkja. Þátttakendur voru alls 3680 talsins og spannaði rannsóknin yfir sex 

mánaðar tímabil. Vörurnar sem seldar voru í mötuneytinu voru ýmist skattlagðar með 30% álagningu,  

án álagningar og/ eða merktar með skilaboðum um heilsufarslegan ávinning vörunnar. Niðurstöður 

sýndu að neytendur væru 11% líklegri til þess að neyta hollra matvæla ef þær óhollu væru skattlagðar 

með 30% álagningu, á sama tíma og neytendur voru 6% líklegri til þess að sneiða hjá þeim vörum 

sem merktar voru síður heilsusamlegar. Ályktun rannsakanda var sú að skattlagning gæti aukið neyslu 

hollra matvæla og drykkjarfanga á sama tíma og þeir töldu að ef skattlagning ætti að hafa 

heilsufarslegan ávinning fyrir samfélagið þyrfti skattlagning að nema að minnsta kosti um 15-20% til að 

teljast árangursrík leið. Þá er einnig bent á að inngrip í formi merkinga væri einnig hagkvæm leið í átt 

að aukinni neyslu hollra matvæla. 

  Árið 2011 lagði þáverandi heilbrigðisráðherra Írlands til að skattleggja sykruð drykkjarföng í 

um 10% vegna vaxandi vanda offitu þar í landi. Briggs og félagar (2013) rannsökuðu hugsanleg áhrif 

þessarar breytingar og var stuðst var við “price elasticity estimates”. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að með því að skattleggja sykruð drykkjarföng mætti draga úr 2,1 hitaeiningu daglega á hverja 

manneskju í landinu. Þá myndi skattlagningin einnig skila sér í lækkun á tíðni offitu um 1,3% hjá 9900 

fullorðnum einstaklingum og einnig draga úr ofþyngdarvanda hjá allt að 14,380 manns á landsvísu.

 Mytton, Clarke og Rayner (2012) rannsökuðu áhrif skattlagningar á óholl matvæli og 

drykkjarföng með tilliti til bættrar heilsu. Í niðurstöðum er bent á eigi slíkt inngrip að bera vænlegan 

árangur og hafi áhrif á neyslu þurfi álagning að nema að lágmarki um 20% svo það hafi marktæk áhrif 

á heilsu. Þá er bent á ávinning þess að skattleggja frekar ákveðin óæskileg næringarefni frekar en 

ákveðna fæðuflokka eða matvæli.  

 Sharma og félagar (2014) rannsökuðu áhrif skattalagninga á sykruðum drykkjum og áhrifum 

inngripsins á ólíka tekjuhópa. Niðurstöður sýndu að að skattlagning hafði mesta heilsufarslega 

ávinningun hjá lagtekjufólki. 

  Smith, Lin og Lee (2010) rannsökuðu skattlagningu sykraðra drykkja út frá inntöku á fjölda 

hitaeininga og hugsanlegum áhrifum á neyslu og offitu. Niðurstöður sýndu að með 20% skattlagningu 

mætti draga úr að meðaltali 37 hitaeininga hjá ungmenna daglega og 1,7 kílói á ári. Þá sýndu 

niðurstöður að hjá fullorðnum dróst neyslu að meðaltali niður um það sem nemur að jafnanði 43 

hitaeiningar daglega og 2,4 kíló á ári. Niðurstöðu sýndu einnig að skattlagning matvæla hefði 

heilsufarslegan ávinning hjá lágtekjufólk.  

4.5 Niðurgreiðsla hollra matvæla 

Í heildina voru sex rannsóknir sem sneru að áhrifum niðurgreiðslu á hollum matvælum á neyslu í þeim 

fæðuflokkum sem niðurgreiðslan beindist að, flestar lögðu áherslu á niðurgreiðslu ávaxta og 

grænmetis (Yang og Chiou, 2010; Elbel, o.fl., 2013; Steenhauis, o.fl., 2011; Waterland, o.fl., 2012; 

Harnack, o.fl.,2016; Bihan, o.fl., 2012). 

 Yang og Chiou (2010) gerðu íhlutandi rannsókn þar sem metið var hvort niðugreiðsla á hollum 

drykkjum hefði áhrif á neyslu meðal nemenda á aldrinum 18-22 ára og hvort slíkt inngrip gæti skilað 

heilsufarslegum ávinningi. Rannsóknin fólst í því að niðurgreiða ósykrað grænt te um 30% en halda 

fyrra verði á sykruðu íste. Niðurstöður sýndu að með því að niðurgreiða kostnað ósykraða drykkjarins 
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hafði það marktæk áhrif á neyslu þátttakenda og kusu þeir frekar að versla ósykraða drykkinn.

 Steenhauis og félagar (2011) gerðu þversniðsrannsókn á 159 fullorðnum einstaklingum og 

skoðuðu áhrif verðlagninga á matvæli á neytendahegðun. Rannsóknin fór fram á skyndibitastöðum, 

stórmörkuðum og mötuneytum hjá íþróttafélögum. Niðurstöður sýndu að með því að með 

neiðurgreiðslu um 1% fylgdi aukin neysla matvælanna í takt, fyrir hvert 1% sem matvæli lækkuðu í 

verði, jókst neyslan um 1%. Áhrifin voru sterkari meðal lágtekjufólks en annarra. 

  Waterland og félagar (2012) gerðu tilviljunakennda slembitilraun á 115 þátttakendum sem 

versluðu matvöru á netinu og áhrifum niðurgreiðslu ávaxta og grænmetis um 25% á neysluhegðun 

neytenda. Í niðurstöðum mátti sjá að íhlutunarhópurinn verslaði fjórðung meira af ávöxtum og 

grænmeti en samanburðarhópurinn sem stóð ekki til boða að versla matvælin á niðurgreiddu verði. 

Báðir hópar keyptu hins vegar svipað magn af óhollum matvælum. Niðurstöður benda til þess að 

skattleggja þyrfti óhollustu samhliða niðurgreiðslu hollra matvæla til þess að draga úr neyslu óhollra 

matvæla. 

  Harnack og félagar(2016) gerðu tilviljunakennda slembirannsókn til að meta áhrif niðurgreiðslu 

á ákveðin næringarefni. 279 þáttakendum var skipt tilviiljunakennt í þrjá hópa. Yfir 12 vikna tímabil 

fékk einn hópurinn 30% afslátt á grænmeti og ávöxtum og öðrum hópnum voru takmörk um innkaup á 

sælgæti, sætabrauði og sykruðum drykkjum. Þriðja hópnum voru ekki sett nein takmörk við innkaup og 

máttu versla þau matvæli sem þau vildu. Niðurstöður bentu til þess að með því að niðurgreiða ávexti 

og grænmeti um 30% og draga úr aðgengi óhollra matvæla minnkaði dagleg orkuinntaka.

 Tilviljunakennd slembirannsókn Mozaffarin, Rogoff og Ludwig (2014) á raunverulegum áhrifum 

verðbreytinga á áhrif neyslu einstaklinga sýndi að með því að veita nýbökuðum mæðrum í 

mæðraeftirliti afsláttarmiða af grænmeti og ávöxtum í sex mánuði eftir fæðingu hafðir áhrif á á neyslu 

þeirra á fæðuflokkunum. Niðurstöður sýndu einnig að breyting á neysluhegðun hélst eftir 

rannsóknartímabilinu lauk.  

  Í tilviljunakenndri slembirannsókn Bihan og félagar (2012) í Frakklandi á 302 einstaklingum í 

lágtekjuflokki, á aldrinum 18-60 ára, fengu þátttakendur afsláttarmiða sem veittu þeim niðurgreiðslu á 

ávöxtum og grænmeti að jafngildi 10 til 40 evra á mánuði. Niðurstöður sýndu martækan mun á 

neysluhegðun þátttakenda á tólf mánaða tímabili rannsóknarinnar.  

4.6 Skattlagning óhollra matvæla og niðurgreiðsla hollra matvæla  

Alls voru fimm rannsóknir í kerfisbundna yfirlitinu sem rannsökuðu bæði skattlagningu óhollra matvæla 

og niðurgreiðslu hollra matvæla (Streletskaya, o.fl., 2014; Cobiac, o.fl., 2017; Waterland o.fl., 2014; 

Epstein, o.fl., 2015; Darmon,o.fl.,2015). 

  Íhlutandi rannsókn (e. experimental study) Streletskaya og félaga (2014) skoðaði áhrif 

skattlagningar, niðugreiðslu og auglýsinga á neysluhegðun matvæla þar sem 258 einstaklingum var 

skipt í þrjá tilviljanakennda hópa og fengu ólík inngrip í formi skattlagningar og niðurgreiðslu matvæla, 

ásamt því að horfa á auglýsingar sem beint var að mikilvægi þess að halda sér hraustum, stuttu áður 

en þeir fóru að versla sér mat. Niðurstöður sýndu að með 20% verðbreytingum dróst heildarinntaka 

hitaeininga hjá þátttakendum um 194, daglega. Áhrif auglýsinganna hafði ekki jafnmikil en marktæk 

áhrif á neyslu eins og verðbreytingarnar.  

  Cobiac og félagar (2017) gerðu kostnaðarhagkvæmnisgreiningu út frá kerfisbundinni 
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samantekt sinni á áhrifum skattlagningar og niðurgreiðslu á neytendahegðun. Umfang skattlagningar 

og niðurgreiðslu var reiknað þannig að fyrir hvert prósent sem væri lagt á vöru hefði áhrif á vikuleg 

innkaup vörunnar. Kostnaðarvirknihlutfall (e. cost-effectiveness) var metinn út frá glötuðum góðum 

æviárum (DALYs, Disability Adjusted Life Years). Niðurstöður sýndu að með skattlagningu og 

niðurgreiðslu mætti koma í veg fyrir að 470,000 einstaklingar í Ástralíu gætu komist hjá glötuðum 

góðum æviárum vegna ótæmabærra lífsstílstengdra sjúkdóma. Ástralía samanstendur af 22 milljónum 

einstaklinga, einnig gætu verðbreytingar sparað Ástralska ríkinu um 3,4 milljarða ástralska dala árlega 

í heilbrigðiskostnaði Þá sýndu niðurstöður að skattlagning á sykruðum matvælum hafði markækt áhrif 

á heilsufarslegan ávinnig og breyttri neysluhegðun. Niðurstöður sýndu að með því að niðurgreiða 

ávexti og grænmeti þurfi einnig að neyslustýra einstaklingum frá óhollum matvælum með 

skattlagningu, þar sem ekki mátti sjá breytingar á óhollum matvælum sem ekki féllu undir 

verðbreytingar, jafnvel jókst neysla þeirra fæðuflokka sem innihélt mikið magn af salti og mettaðri fitu.   

  Rannsókn Epstein og félaga (2015) á áhrifum skattlagningar og niðurgreiðslu á 

matvælainnkaup á netinu tók til 199 kvenkyns háskólanemar í New York fylki og voru neytendur 

starfrænni matvælaverslun. Búið var að niðurgreiða ávexti, grænmeti og vatnsflöskur um fjórðung og 

skattleggja sykraða drykki, sælgæti og salt snakk þegar þátttakendum var fylgt eftir við kaup sín. 

Neysla á óhollum matvælum dróst saman samhliða neyslu á hollum matvælum og bentu niðurstöður 

einnig til þess að heitaeiningafjölda heildar orkuinntaka þátttakenda miðað við innkaup, dróst saman. 

  Darmon og félagar (2015) gerðu kostnaðaráætlunnar rannsókn á áhrifum efnhagslegra 

íhlutana á neyslu og hvort að breytingar matvælaverði gætu dregið úr ójöfnuði á næringarinntöku. 

Þáttakendur, konur með lágmarks-og meðalháar tekjur voru beðnar um að velja matvæli í 

innkaupakörfu á raunverði og voru svo beðnar um að endutaka innkaup til heimilsins þegar búið var 

að gera verðbreytingar á matvælum, með því að niðugreiða ávexti og grænmeti og skattleggja sykraða 

matvæla um 30%. Þáttakendur í lægri tekjuhópi voru líklegri til að velja ódýrari og óheilsusamlegir 

matvæli í samanburði við þátttakendur með meðalháar tekjur. Eftir verðbreytingar völdu báðir hópar 

marktækt meira magn af hollum matvælum og minna af óhollum. Niðurstöður bentu til að neyslustýring 

í formi skattlagningar og niðurgreiðslu hollra matvæli hafi heilsufarslegan ávinning fyrir konur með 

lágar tekjur. 

4.7 Önnur kerfisbundin yfirlit 

Við leit rannsókna fundust einnig 11 kerfisbundin yfirlit (e. systematic review) frá árunum 2009- 2017 

og áttu öll það sameiginlegt að skoða áhrif verðbreytinga á neyslu (Afshin, o.fl., 2017; Andreyeva, o.fl., 

2010; Thow, o.fl., 2014; Powell, o.fl., 2013; Cornelsen, o.fl., 2015; Eyles, o.fl., 2015; Niebylski, o.fl., 

2015; Hyseni, o.fl., 2016; Grech og Allman-Farinelli,2015; Andreyeva, o.fl., 2010; Eyles, o.fl., 2012; 

Cornelsen, o.fl., 2015; Nieblyski, o.fl., 2015; Hyseni, o.fl., 2016; Green, o.fl., 2013; Maniadakis, o.fl., 

2013; Epstein, o.fl., 2012). Þau eru ekki hluti af niðurstöðum í töflu, en hér fylgir lýsing á heslu 

niðurstöðum þeirra. 

  Átta kerfisbundin yfirlit skoðuð skattlagningu á óhollum matvælum og niðurgreiðslu á hollum 

matvælum og áhrifum þess á neysluhegðun einstaklinga (Afshin, o.fl., 2017; Andreyeva, o.fl., 2010; 
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Thow, o.fl., 2014; Powell, o.fl., 2013; Cornelsen, o.fl., 2015; Eyles, o.fl., 2015; Niebylski, o.fl., 2015; 

Hysen, o.fl., 2016; Grech og Allman-Farinelli,2015).  

Í kerfisbundinni fræðliegri samantekt Afshin og félagar (2017) á því hvort að 10% skattlagning á 

óholl matvæli og 10% niðurgreiðsla á hollum matvælum væru forspársþáttur fyrir breyttri neysluhegðun 

sýndu niðurstöður að þær verðbreytingar hefðu jákvæð áhrif á neysluhegðun. Neysla á hollum 

matvælum jókst að meðaltali um 12% og dró að meðaltali úr 6% neyslu á óhollum matvælum. Þá jókst 

neysluhegðun á grænmeti og ávöxtum mest, eða um 14%. Neysla sykraðra drykkja dróst saman um 

7%, neysla á skyndibitafæði um 3% og neysla á öðrum matvælum sem flokkast til óskynsamlegra 

fæðu dróst saman um 9%. Verðbreytingarnar höfðu mestu áhrifin hjá lágtekjufólki, konum og 

ungmennum. Þá benda aðrar niðurstöður samantektarinnar (e. secondary outcome) til þess að 

neyslustýringin væri hluti af aðgerðum stjórnvalda í átt að hollara fæðuvali og hefði jákvæð áhrif á 

yfirherjandi offituvanda. 

  Í fræðilegri kerfisbundinni samantekt Andreyeva og félagar (2010) á áhrifum verðbreytinga á 

neyslu matvæla og breyttri neysluhegðun, sýndi niðurstöður að með því að lækka verð á ávöxtum og 

grænmeti um 10% jókst neysla á ávöxtum um 7% og grænmeti um 5,8% á sama tíma og skattlagning 

sykraðara drykkja um 10% dró úr neyslunni um 8-10%. 

Í kerfisbundinni samantekt Thow og félaga (2014) um áhrif skattlagninga og niðugreiðslu matvæla 

á neysluhegðun sýndu niðurstöður að með því að skattleggja óhollustu og niðurgreiða holl matvæli um 

10-20% mætti breyta neysluhegðun um svipaða prósentu. Einnig bentu niðurstöður til þess að með 

verðbreytingum væri hægt að draga úr offituvanda og langvinnum lífstílstengdum sjúkdómum. 

  Í kerfisbundinni fræðilegri samantekt Powell og félaga (2013) á áhrifum verðlagningar matvæla 

sýndu niðurstöður að niðugreiðsla á ávöxtum og grænmeti og skattlagning á sykraða drykki hafði 

marktækt jákvæð áhrif á neysluhegðun í átt að hollara fæðuvali, en neysla á ávöxtum og grænmeti 

jókst um 10% við 20% niðurgreiðslu á sama tíma og neysla á sykruðum gosdrykkjum dróst saman um 

25% við 20% álagningu. Þá benda aðrar niðurstöður samantektar til þess að heilsufarslegur 

ávinningur slíkra verðbreytinga hafi gífurlegan heilsufarslegan ávinning fyrir einstaklinga í ofþyngd.  

  Cornelsen og félagar (2015) gerðu kerfisbudna samantekt á áhrifum neysluhegðunar á 

matvælum með tilliti til verðbreytingar. Niðurstöður sýndu að lækkun verðs um 15-20% höfðu mest 

áhrif á lágtekjufólk og niðurgreiðsla hollra matvæla og skattlagning óhollra matvæla hafði 

heilsufarslegan ávinning fyir þann markhóp.  

  Í kerfisbundnu yfirliti Eyles og félaga (2012) voru tekin saman gögn yfir tuttugu ára tímabil frá 

ríkjum innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) yfir það hvort verðlag hefði áhrif á neyslu 

matvæla og heilsufarslegan ávinning. Niðurstöður leiddu í ljós að skattlagning á óholl matvæli og 

niðurgreiðsla hollra matvæla hefði marktæk áhrif með tillit til þess að 1% álagning skilaði um svipaðri 

neyslubreytingu á matvælavörunni. Þá benda höfunda á að með því að skattleggja sykraða drykki og 

mettaða fitu samhliða því að niðurgreiða ávexti og grænmeti mætti auka heilbrigði innan 

Evrópuríkjanna.  

  Niðurstöður kerfisbundinnar samantektar Niebylski og félaga (2015) í Bandaríkjunum sýndu 

að skattlagning þyrfti að vera að lágmarki 20% svo inngripið myndi skila heilsufarslegum ávinningi og 

breytingum á neysluhegðun. Þá sýndu niðurstöður einnig að áhrifaríkasta inngripið væri í formi 



  

42 

neyslustýringar með því að skattleggja og niðurgreiða samtímis. Slíkt inngrip hefði viðamestu áhrifin á 

neysluhegðun. Þá benda niðurstöður samantektarinnar einnig til að á tíu ára tímabili gæti 10% 

skattlagning á sykruðum drykkjum dregið að meðaltali úr neyslu um 8-12% og fækkað tilfellum 

ótímabærra dauðsfalla hjá 26 þúsund einstaklingum. Þá er einnig bent á að skattlagningin gæti skilað 

17 milljörðum dollara í rikíssjóð, en fjármagnið mætti nýta til þess að draga úr læknakostnaði og 

tilfellum langvinnra lífsstílstengdra sjúkdóma. 

  Í niðurstöðum kerfisbundinnar rannsóknar Hyseni og félaga (2016) sýndu niðurstöður að með 

10% skattlagningu á sykraða drykki mætti lækka neyslu um 8-10 % og með því að niðurgreiða ávexti 

og grænmeti um 20% mætti auka neyslu þess um 10%, og með 10% niðurgreiðslu mætti auka 

neysluna um 5%. Einnig bentu niðurstöður samantektar til þess að neyslustýring í formi skattlagningar 

á óhollustu og niðugreiðslu á hollum matvælum hefði heilsufarslegan ávinning og gæti dregið úr skaða 

langvinnra lífsstílstengdra sjúkdóma. 

Grech og Allman-Farinelli (2015) gerðu kerfisbundna samantekt á því hvernig mætti auka neyslu á 

hollum matvælum með því að auka úrval hollra matvæla í sjálfsölum. Niðurstöður sýndu að með því 

að selja holl og ódýr matvæli megi auka eftirspurn á hollum matvælum í menntaskólum, háskólum og 

á vinnustöðum hefði áhrif á neysluhegðun og val í sjálfsölum. Niðurstöður kerfisbundinnar 

samantektar staðfestu marktæk áhrif verðlagningar og möguleika þess að framboð hollrar fæðu og 

verðlag væri neyslustýring í átt að hollara fæðuvali. 

 Tvö kerfisbundin yfirlit skoðuði áhrif skattlagningar á óhollum matvælum og áhrifum þess á 

neyslu (Green, o.fl., 2013; Maniadakis, o.fl., 2013). 

  Í fræðilegri samantekt Green og félaga (2013) þar sem var verið að meta áhrif hækkandi 

verðlags á matvælum og neysluhegðun sýndu niðurstöður 136 rannsókna frá 162 löndum að með því 

að hækka verð um 1% dró úr neyslu að meðaltali um 0,61% á þeim vörum. 1% hækkun á kjötmeti dró 

úr neyslu að meðaltali um 0.78%. Þá bentu niðurstöður einnig á að verðhækkun hefði mestu áhrif á 

neyslu lágtekjufólks og benda á að skattlagning óhollra matvæla sé mikilvæg í stefnumótun 

stjórnvalda í átt að auknum jöfnuði í samfélögum. 

  Kerfisbundin samantekt Maniadakis og félaga (2013) bendir til þess að skattlagningar á 

óáfenga drykki og fiturík matvæli gæti að dregið úr þeim offituvanda sem nú er í heiminum. 

Niðurstöður sýndu að álagning á tiltekin matvæli gæti dregið úr neyslu en áhrif á inntöku á fjölda 

hitaeininga væru töluvert minni. Einnig sýndu niðurstöður að neysla óhollra matvæla gæti dregist 

saman með skattlagningu óhollra matvæla. 

  Eitt kerfisbundið yfirlit skoðaði áhrif niðurgreiðslu hollra matvæla á neyslu en rannsókn Epstein 

og félaga (2012) gerði kerfisbundna samantekt á íhlutandi rannsóknum á sambandi milli verðbreytingu 

matvæla og neyslu. Í rannsókninni var lögð áhersla á að meta hvaða þættir hefðu mestu áhrif á 

neysluhegðun einstaklinga. Niðurstöður leiddu í ljós að verðbreytingar hafa mismikil áhrif eftir flokkum 

matvæla. Þá var bent á heilsufarslegan ávinning þess að niðugreiða ávexti og grænmeti og að með 

hverri prósentu sem matvæli eru niðugreidd, eykst neysla þeirra um svipaða magn. Þá sýndu 

niðurstöður fram á ávinning þess að skattleggja óholla matvæli samhliða því að niðurgreiða holl 

matvæli og þannig mætti auka heilsufarslegan ávinning inngripsins. 
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5 Umræður 

Allar rannsóknirnar í þessu kerfisbundna yfirliti áttu það sameiginlega markmið að rannsaka áhrif 

neyslustýringu í formi verðbreytinga neyslu óhollra og hollra matvæla.  

  Þrjár rannsóknir voru framsýnar slembivalsrannsóknir (e. Randomized controlled/clinical trial) 

sem eru mikilvægt rannsóknarsnið þegar meta á orsakasamband áhættuþátta og sjúkdóma. Allar 

þessar rannsóknirnar sýndu að verðbreyting þyrfti að nema að lágmarki 20% svo um martæka 

breytingu á neyslu ætti sér stað (Waterland, o.fl., 2012; Waterland, o.fl., 2014; Harnack, o.fl., 2016) 

Ein langtímarannsókn (e. longitudinal study) uppfyllti skilyrði kerfisbundnu samantektarinnar 

og niðurstöður bentu til þess að skattlagning á sykraða drykki þurfti að nema að lágmarki 20% svo 

draga mætti úr neyslu (Gordon- Larsen, o.fl., 2011).  

Sjö rannsóknir voru kostnaðargreiningar (e. cost-effectiveness model) á áhrifum verðbreytinga 

en þarf af voru fjórar rannsóknir sem gerðu kostnaðargreiningu út frá verðbreytingu sem nam 

fjórðungs hækkun og/eða lækkun á verði (Smith, o.fl., 2010; Andreyeva, o.fl., 2011; Levy og Friends, 

2012; Sharma, o.fl., 2014). Ein kostnaðargreining reiknaði áhrif 10% verðbreytinga (Mytton, o.fl., 

2012). Tvær rannsóknir gerðu kostnaðargreiningu út frá verðbreytingu sem nam 1% á hverja 30 

millilítra eða gramm matvæla og áhrifum þess á neyslu (Brownell, o.fl., 2011; Cobiac, o.fl., 2017). 

Niðurstöður allra kostnaðargreininganna benda til þess að með hverri prósentu sem verð matvæla 

hækkar eða lækkar fylgir neyslubreyting samhliða verðbreytingunni. 

Niðurstöður einu þversniðsrannsóknarinnar (e. cross-sectional study) í kerfisbundnu 

samantektinni skoðaði áhrif niðurgreiðslu matvæla og sýndi að niðugreiðsla hollra matvæla hefur  

heilsufarslegan ávinning og einnig að neysla eykst samhliða þeirri prósentu sem matvæli eru 

niðurgreidd um (Steenhauis, o.fl, 2011).   

  Ein rannsókn í samantektinni bendir á að með því að auka áhrif verðbreytinga sé ráðlagt að 

merkja þær vörur sem hljóta verðbreytingar með merkingum á borð við Skráargatið eða 

umferðaljósamerkingum, eins og notað er í Bretlandi með góðum árangri (Elbel, o.fl., 2013). 

Sjö íhlutunarrannsóknir (e. experimental study) og þar af tvær stýrðar íhlutunarannsóknir (e. 

Controlled experimental study) sýndu í niðurstöðum sínum marktæk áhrif verðbreytinga á neyslu 

(Yang og Chiou, 2010; Bihan, o.fl., 2012; Elbel, ofl., 2013; Streletskaya, o.fl., 2014; Epstein, o.fl., 

2012; Epstein, o.fl, 2014; Darmon, o.fl., 2015).  

 Átta rannsóknir í kerfisbundnu samantektinni sýndu að tekjur einstaklinga höfðu marktæk áhrif 

á neyslu holllra matvæla og að með því að lækka verð og auka aðgengi að hollum matvæla hefði það 

heilsufarslegan ávinning og dró úr ójöfnuði meðal lágtekjufólks (Smith, o.fl, 2011; Gordon-Larsen, o.fl., 

2011; Steenhauis, o.fl., 2011; Bihan, o.fl., 2012; Green, o.fl., 2013; Sharma, o.fl., 2014; Cornelsen, 

o.fl., 2015; Darmon, o.fl., 2015;) 

Niðurstöður allra rannsóknanna sýndu að verðbreytingar matvæla hafa áhrif á neyslu 

einstaklinga. Átta rannsóknir lögðu áherslu á að álagning og/eða niðugreiðsla þyrfti að nema að 

lágmarki 15-20% svo verðbreyting kæmi til með að skila sér í forvarnarskyni og í átt að aukinni neyslu 

hollra matvæla (Smith, o.fl., 2010; Andreyeva, o.fl., 2011; Gordon-Larsen, o.fl., 201; Mytton, o.fl., 
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2012; Elbel, o.fl., 2013; Thow, o.fl. 2014; Niebylski, o.fl.,2015; Hyseni, o.fl., 2016).  

  Af þeim 11 kerfisbundnu yfirlitum sem voru skoðuð við leit rannsókna voru sex rannsóknir sem 

bentu á mikilvægi þess að aðgengi að hollum matvælum gæti dregið töluvert úr ójöfnuði í samfélögum 

(Andreyeva, o.fl., 2010; Eyles, o.fl., 2012; Cornelsen, o.fl., 2015; Nieblyski, o.fl., 2015; Hyseni, o.fl., 

2016). Niðurstöður kerfisbundnu yfirlitanna voru öll samhljóma niðurstöðum þessa kerfisbundna yfirlits. 

5.1 Frekari tengsl við fræðin 

Langflestar rannsóknirnar beindust að skattlagningu óhollra matvæla og/eða skattlagningu samhliða 

niðurgreiðslu hollra matvæla. Marktækan mun á neysluhegðun samhliða verðbreytingum mátti sjá í 

öllum rannsóknunum. Þó það geti reynst erfitt að aðgreina hvaða þættir inngripsins skila mestum 

árangri, virðast nokkir þættir hafa meira að segja en aðrir þegar kemur að neysluhegðun og 

verðbreytingum.  

 Vísbendingar eru fyrir því að aldur og kyn hafi mikil áhrif á samband neyslustýringar og 

neysluhegðunar og að skattlagning óhollra matvæli hafi viðamestu áhrifin á ungmenni, þá sérstaklega 

unga karlmenn (Hamilton og Wills, 2017). Þá benda einnig rannsóknir til þess að svartir karlmenn 

neyti minna af óhollum matvælum ef álagning er mikil (Smith, o.fl., 2010; Gordon-Larsen, o.fl., 2011; 

Levy og Friend, 2012; Grech og Allman-Farinelli, 2015; Afshin, o.fl., 2017). 

 Niðurstöður þessa kerfisbundna yfirlits benda til þess að með neyslustýringu í formi 

skattlagningar og/eða niðurgreiðslu matvæli megi breyta neysluhegðun en til þess að slík inngrip skili 

sem mestum árangri er ráðlagt að verðbreytingarnar nemi að lágmarki 20% (Smith, o.fl., 2010; 

Andreyeva, o.fl., 2011; Gordon-Larsen, o.fl., 201; Mytton, o.fl., 2012; Elbel, o.fl., 2013; Thow, o.fl. 

2014; Niebylski, o.fl.,2015; Hyseni, o.fl., 2016).  

 Það er einnig brýnt að skoða hvaða áhrif inngrip í formi merkinga á matvæli hafa á 

neysluhegðun en ein rannsókn (Elbel og félagar, 2013) skoðaði áhrif niðurgreiðslu og merkinga sem 

eiga að aðstoða við fæðuval sýndi að með því að auka aðgengi með skýrum skilaboðum mætti 

auðvelda neytendum að velja hollari kostinn.  

  Þær rannsóknir sem fundust við gerð þessa kerfisbundna yfirlits voru allt vandaðar og sterkar 

rannsóknir sem allar höfðu verið birtar í viðurkenndum tímaritum. Sumar rannsóknirnar hefðu mátt 

spanna lengra tímabil, hafa stærri þýði og þær sem rannsóknir sem skoðuð einungis skattlagningu 

eða niðurgreiðslu hefðu verið enn sterkari ef þær höfðu tekið tillit til beggja þáttanna í verðbreytingum 

á matvælum. Þá hefði verið hægt að sjá enn betur áhrif þess að skattleggja óholla matvæla, 

niðurgreiða holla matvæla og áhrif inngripsins á neyslu. 

5.2   Styrkleikar og veikleikar rannsóknanna 

Það er mikilvægt að vera meðvitaður um þær takmarkanir sem kerfisbundnar fræðilegar samantektir 

búa yfir. Við gagnaleit er hætt við því að mikilvæg gögn komi ekki fram við leit og að rannsóknir sem 

hefðu geta haft áhrif á niðurstöður misfarist. Þau frumgögn sem samantektin tekur mið af er verk 

annarra rannsakenda og þar með háð þeirra túlkun og gagnavinnslu, en slíkt getur dregið úr 

nákvæmni við túlkun gagna. Kerfisbundin samantekt dregur saman þá þekkingu sem til er um 

viðfangsefnið og leggur áherlsu á hvaða hefur reynst vel og hvað megi betur fara. 
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 Helstu styrkleikar kerfisbundna yfirlitsins voru fjöldi rannsókna sem fundust þrátt fyrir að 

takmarkað magn af göngum sem til og margar rannsóknirnar höfðu ólík og stór úrtök þátttakenda, 

ásamt nokkrum stýrðum slembirannsóknum. Allar rannsóknirnar miðuð að því að skattleggja óholla 

matvæla og/eða niðurgreiða holla matvæla með tilliti til breytinga á neysluhegðun. Inngönguskilyrði 

gagna í gagnasöfnun voru mjög hnitmiðuð og skýr. Einungis var stuðst við viðurkennd gögn við 

gagnasöfnun og þegar um íhlutun var að ræða var skilgreining og lýsing á inngripi ítarlegar og byggt á 

hugmyndafræðilegum grunni og fyrri rannsóknum.  

 Veikleikar kerfisbundinna yfirlita eru að aðferðafræðilegum toga, ekki fer fram söfnun 

frumgagna heldur er verið að meta gögn annarra. Þau gögn geta verið missterk, hvað varðar úrvinnslu 

ganga, stærð úrtaka og tíma eftirfylgdar. Þar sem heimildarleit var einskorðuð við rannsóknir ritaðar á 

ensku og íslensku má ætla að til séu mikilvægar rannsóknir ritaðar á öðrum tungumálum sem hefðu 

geta reynst dýrmæt viðbót við niðurstöður samantektarinnar. Takmarkaður fjöldi sem til eru af 

rannsóknum á viðfangsefninu er einnig veikleiki ásamt því að þær rannsóknir sem til eru, skortir 

samþættingu, eru með ólík og misstór úrtök. Ekki var leitað eftir óútgefnum gögnum sem gæti skekkt 

niðurstöður í ljósi þess að gögn sem hafa neikvæð áhrif á málefni eru ekki alltaf birt. Við túlkun gagna 

og ályktanir er mikilvægt að hafa þessa þætti í huga við úrvinnslu á niðurstöðum.  

5.3 Framtíðarsýn og tillögur að frekari rannsóknum 

Enn skortir töluvert rannsóknir á fyrsta stigs forvarnaraðgerðum, líkt og á neyslustýringu í formi 

verðbreytinga. Rannsóknarsviðið er nýlegt, sem endurspeglast í því að bróðurpartur þeirra rannsókna 

sem uppfylltu skilyrði í þessu kerfisbundna yfirliti voru birtar á síðastliðnum fimm árum, en tímamörk 

rannsóknaleitar voru átta ár. Raunin er sú að sífellt fleiri lönd eru farin að skattleggja óholla fæðu, þá 

aðallega á sykur, mettaða fitu og óhóflega salta matvæla, og er því mikilvægt að viðfangsefnið hljóti 

aukna athygli á sviði rannsókna.  

Allar þær rannsóknir sem skoðaðar voru í þessari kerfisbundnu samantekt benda til þess að 

verðbreytingar hafi áhrif á neysluhegðun einstaklinga og slík neyslustýring geti skilað heilsufarslegum 

ávinningi sé verðbreytingin að lágmarki um fimmtung fyrra verðs.  

  Eins og áður sagði er neyslustýring í átt að hollara fæðuvali og heilsutengdri hegðun er 

tiltöllega nýtt viðfangsefni og því skortur á langsniðsrannsóknum, íhlutandi rannsóknum eða 

rannsóknum sem fylgjast með einstaklingum yfir lengra tímabil ásamt íhlutunum og fylgja eftir 

breytingum á neysluhegðun með tilliti til verðbreytinga. 

  Mikilvægt er að gerðar verði vandaðar stýrðar slembirannsóknir og vel skilgreindar íhlutandi 

rannsóknir með stórum úrtökum með það að leiðarljósi að skilgreina nákvæmlega þá þætti sem hafa 

viðamestu áhrifin á neysluhegðun. Einnig er mikilvægt að gerðar verði rannsóknir þar sem lögð er 

áhersla á ólíka neysluhegðun með tilliti til aldurs, þjóðernis, kyns og tekna. Niðurstöður slíkra 

rannsókna gætu haft þýðingarmikil áhrif við stefnumótun á velferðarsviði. 
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5.4 Hagnýtt gildi niðurstaðna fyrir stefnumótun stjórnvalda 

Það er mikilvægt að við stefnumótun stjórnvalda á sviði velferðar og heilbrigðis sé tekið mið af heildrænni 

sýn. Áskoranir á sviði heilbrigðisþjónustunnar eru ótal margar, meðal annars vegna breyttrar 

aldurssamsetningu, aukinni tilfella langvinnra lífstílssjúkdóma og öldrunar þjóðarinnar. Miklu fjármagni er 

varið í heilbrigðiskerfið en skortur er á mati á þeirri þjónustu og gæðum sem fjármunum er varið í. Einnig 

skortir yfirsýn og áherslu á þau forvarnarinngrip sem gætu haft viðamikil áhrif fyrir heilbrigi þjóðarinnar. 

Horft hefur verið hornauga á þau inngrip sem takmarka sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga í átt að auknu 

heilbrigði, þrátt fyrir að ástæðan sé einungis að sporna við þeim alvarlegu staðreyndum að óhollt mataræði 

og lifnaðarhættir hafa haft mjög neikvæð áhrif á heilbrigði og er nú talið ein stærsta ógn heilbrigðis um allan 

heim.  

 Þar sem neyslustýring er inngrip sem hefur bæði áhrif á neyslu og aðgengi og er í formi opinbera 

álögu eða niðurgreiðslu getur hið opinbera haft mikil áhrif á neylsu landsmanna með því að hækka gjöld á 

þeim vörum sem taldar eru óæskilegar heilsunni. Á sama tíma væri hægt að draga úr álögum á holl 

matvæli og þannig beina einstaklingum í átt að heilsusamlegra fæðuvali. 

  Há gjöld hafa verið lögð á tóbak og áfengi í þeim tilgangi að draga úr neylsu á grundvelli lýðheilsu. 

Sú skattlagning hefur ekki einungis dregið úr aðgengi og neyslu landsmanna heldur hafa gjöldin skilað 

verulegum fjárhæðum í ríkissjóð. Slíkt fjármagn mætti nýta í mikilvæg forvarnarverkefni og fræðslu í 

heilsueflandi skyni. 

  Embætti landlæknis hefur ítrekað ráðlagt að hækka verð á óhollum matvælum og lagt til að 

stjórnvöld hækki álögur á gosdrykkjum þannig að þeir séu a.m.k skattlagðir í samræmi við almenna 

skattheimtu í landindu, sem nemur 24%. Einnig hefur verið ráðlagt að leggja vörugjöld á gosdrykki þannig 

að hækkunin nemi að lágmarki 20% í heildarverði. Þá mætti nýta fjármuni sem koma inn til að lækka álögur 

á grænmeti og ávöxtum. Þá hafa tillögur miðað að því að eyrnamerkja hluta af álögum fyrir starf á sviði 

heilsueflingar. Þannig gætu stjórnvöld skapað aðstæður sem hvetja til heilbrigðari lifnaðarhátta og aukins 

jöfnuðar til heilsu. Þrátt fyrir ráðleggingar Embætti landlæknis og þær staðreyndir sem rannsóknir sýna á 

hagkvæmni inngripsins hafa stjórnvöld ítrekað farið gegn ráðleggingum og hafa álögur á gosdrykki lækkað 

undanfarin ár, sem stangast alfarið á við heilsufarslegan ávinning í þágu þjóðarbúa. 

Forvarnarþjónusta er mikilvæg svo hægt sé að vinna bug á langvinnum lífsstílssjúkdómum, draga úr 

vinnutapi, fækka kostnaðarsömum og ótímabærum sjúkdómum og innlögnum á sjúkrahús. Slíkar 

aðgerðir hafa fjárhagslegan ávinning fyrir ríkissjóð, draga úr ójöfnuði, lengja vinnuævi og framlag 

þjóðfélagsþegna til landsframleiðslu. Ákvarðarnir stjórnvalda geta þannig haft mikil áhrif í 

forvarnarstarfi og heilsueflingu þjóðarinnar. Forvarnaraðgerðir geta verið mjög áhættu- og 

kostnaðarsamar aðgerðir byggi þær ekki á niðurstöðum vísindalegra rannsókna og ekki er víst hvort 

þær skili sér til almennings. Markaðs- og auglýsingaherferðir geta reynst sem vitundarvakning 

mikilvægara málefna en ekki er hægt að tryggja að þær breyti hegðun einstaklinga. Bandarískar 

rannsóknir benda til þess að auglýsingaherferðir sem snéru að því að efla heilsusamlegt líferni og 

sporna gegn heilsuspillandi lífsstíl skiluðu innan við 10% lífsstílsbreytinga að ári liðnu frá herferðum 

(Snyder og Hamilton, 2002).  

 Eins og fram hefur komið fylgir óhollu mataræði og hreyfingarleysi ýmsir alvarlegir sjúkdómar 

og heilsubrestir sem hafa áhrif á tapaðar vinnustundir og/eða skerta færni í leik og starfi. Kostnaður við 
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sjúkrahúsa- og sérfræðiþjónustu, lyf og almannatryggingar er mikil þegar lífsstílssjúkdómar eiga í hlut 

og mætti draga úr þeim kostnaði með aðgerðum sem byggja á heildstæðri lýðheilsu- og 

forvarnarstefnu. Það er margt sem hefur áhrif og hvetur til lífsstílsbreytinga hjá fólki og þar vegur 

neyslustýring stjórnvalda þungt með tilkomu tolla og skatta sem stjórnvöld geta gripið til og þannig 

stýrt neyslunni.  

  Umræðan um forræðishyggju hefur verið hávær þegar skattlagning á óhollustu kemur til 

talsins og telja margir að hægt sé að beita forvörnum en svo sé það í höndum einstaklinga að ákveða 

framhaldið. Það getur reynst þrautinni þyngra að fá fólk til að breyta fyrri hegðun og taka upp nýja siði. 

Fræðsla um hættur þess að lifa óheilbrigðu líferni hefur takmörkuð áhrif og þá þarf að grípa til úrræða. 

Það er mikilvægt þegar viðfangsefnið er lýðheilsa heillar þjóðar að aðgerðir byggi á rannsóknum og 

séu ekki kostnaðarsamar og flóknar. Smávægilegar breytingar hjá stórum hópi fólks getur skipt miklu 

máli fyrir heilbrigði hópsins og dregið verulega úr kostnaði samfélagsins við lyf og heilbrigðisþjónustu. 
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6 Ályktun 

Þetta kerfisbundna yfirlit varpar ljósi á þau margþættu áhrif sem neyslustýring í formi skattlagningar á 

óholl matvæli og niðugreiðslu á hollum matvælum gefur haft á neyslu einstaklinga. Von er um að 

niðurstöður yfirlitsins nýtist við stefnumótun stjórnvalda í ákvörðunum í átt að auknu heilbrigði 

samfélagsins. Niðurstöður sýna að með því að hækka verð á óhollum matvælum dregur úr aðgengi að 

matvælunum. Á sama tíma sýna niðurstöður að með því að lækka verð á hollum matvælum, eykst 

aðgengi að þeim matvælaflokkum. Með slíkum aðgerðum má draga úr ójöfnuði samfélagsins með 

bættu aðgengi að hollum matvælum og einnig neyslustýra einstaklingum í átt að hollari matvælum 

með því að hækka verð óhollra matvæla. Niðurstöður benda einnig til þess að með aukinni 

skattlagningu óhollra matvæla myndi tekjur til ríkissjóðs aukast töluvert og mætti nýta fjármagnið 

annars vegar í að niðurgreiða holla matvæli og auka fræðslu og forvarnarstarf innan samfélagsins. 

  Efla þarf rannsóknir á skattlagningu og niðurgreiðslu matvæla, áhrifaþáttum og afleiðingum 

slíkra inngripa. Mikilvægt er að skoða þá áhrifaþætti slíkt inngrip getur haft í för með sér og hvernig 

megi nýta verðlagningu á matvæli í átt að aukinni heilsu. Fleiri íhlutandi rannsóknir með stóru þýði eru 

nauðsynlegar svo að hægt sé að meta hvaða þættir vega þyngst í áhrifum á neyslu einstaklinga og 

vali á hollum matvælum, umfram val á óhollum matvælum. 

Næsta skref væri að gera fleiri og ítarlegri kostnaðarhagkvæmnisgreiningar á skattlagningu sykraðra 

matvæla og hverju það gæti skilað í ríkissjóð. Slíku fjármagni mætti verja í niðugreiðslu hollra 

matvæla, fræðslu og önnur forvarnarinngrip í þágu heilbrigði samfélagsins. Það er á ábyrgð 

stjórnvalda að byggja á traustum rannsóknum við stefnumótun í lýðheilsu og að sameina krafta sína í 

að ná árangri í baráttu við þá ótímabæru sjúkdóma sem ógna heilbrigði komandi kynslóða og draga úr 

þeirri skaðsemi sem nú þegar hefur orðið að hluta til vegna óæskilegs fæðuvals. 
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Höfundur 
og ár 

 
Aðferð 

 
Skattur 

 
Niðurgreið
sla 

 
Þátttakendur 

 
Niðurstöður 

 
Ályktun 

 
 
Streletskaya, et 
al. 2014 

 
Íhlutandi 
rannsókn  

 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
258 fullorðnir 
einstaklingar í 
Bandaríkjunum 

 
Verðbreytingar drógu úr inntöku hitaeining 
um 194, daglega. Áhrif auglýsinganna hafði 
ekki jafn mikil en marktæk áhrif á neyslu. 

 
Verðbreytingar þurfa að vera að 
lágmarki um 20% svo þeir skili sér í 
breytingum á neysluhegðun 

 
 

Cobiac et al, 
2017 

 
 

 
 
kostnaðar
greining 

 
 

      1% 

 
 

   
 
  1% 

 
 
 

Íbúar í Ástralíu 

Kostnaðaráætlun sýndi að fyrir hvert % sem 
verðbreyting átti sér stað á vöru, minnkaði 

eða jókst neyslan samhliða 
verðbreytingunni 

Skattlagningin hafði heilsufarslegan 
ávinning en niðurgreiðslan sýndi ekki 

marktækan mun. 

 
Inngrip í formi neyslustýringar geta 
skilað töluverðum tekjum í ríkissjóð og 
haft heilsufarslegan ávinning, séu 
inngripinu notuð saman. 

 
Epstein et al, 

2015 

 
Íhlutandi 
rannsókn 

 
    12,5 /  
     25% 

 
12,5% / 25% 

 
199 kvenkyns 

háskólanemar í 
Bandaríkjunum 

 
Niðurstöður sýndu að neysluhegðun 
breyttist samhliða verðbreytingum 

 
Með því að niðurgreiða holl matvæli 

samhliða skattlagningu óhollra matvæla 
mætti auka heilsufarsleagn ávinning 

innan samfélaga  

 
Darmon et al, 

2015 

 
Kostnaðar
greining 

 

 
    30% 

 
    30 % 

 
128 konur í 
Bandaríkjunum 

 
Verðbreytingar höfðu marktækt áhrif milli 
verðbreytinga og neysla á hollum 
matvælum jókst og það dró úr neyslu 
óhollra matvæla. 

 
Álagning á óholla matvæla og 
niðugreiðsla hollra hafa heilsufarslegan 
ávinning fyrir konur með lágar tekjur. 

Tafla 1: Rannsóknir kerfisbundna yfirlitsins um skattlagningu og niðurgreiðslu matvæla. 
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Höfundur 

og ár 

 

   Aðferð 

 

Skattlagning 

 

Þátttakendur 

 

Niðurstöður 

 

Ályktun 

 

Andreyeva, 
et al. 2011  

 

Kostnaðargreining 

 

 

        20%  

 

Íbúar í 
Bandaríkjunum 

 

20% skattlagning dró úr neyslu um allt að 
25% 

 

Skattlagningin gæti skilað töluverðum 
tekjum í ríkissjóð sem mætti nýta í að 
auka heilsu samfélagsins 

 

Levy og 
Friend, 2012 

 

Kostnaðargreining 

 

 

20% 

 

Íbúar í 
Bandaríkjunum       

 

 

Skattlagning dró úr meðalneyslu um allt 
að 32 hitaeiningar, daglega. 

 

Fræðsla virtist ekki hafa jafn martæk 
áhrif á ungmennin og verðbreytingarnar 

 

Waterland et 
al, 2014 

 

Tilviljunakennd 
slembirannsókn 

 

 

19% 

102 
einstaklingar  

frá Þýskalandi 

Niðurstöður sýndu að þegar skattlagning 
nam 19% dró úr neyslu sykraðar drykkja 
en ekki annarra óhollra matvæla sem voru 
án álagningar 

Skattlagning dregur úr neyslu þeirra 
vöru sem hlýtur álagningu en ekki 
öðrum vörum sem halda fyrra verði. 

 

Brownell et 
al,  2009 

 

 
 

Kostnaðargreining 

 

 

 

1% á 30ml/gr 

 

Íbúar í 
Bandaríkjunum 

Niðurstöður sýndu jákvæð tengsl milli 
aukinnar þyngdar og neyslu sykraðra 
drykkja meðal fullorðinna og barna, einnig 
sýna niðurstöður að draga mætti úr tíðni 
langvinnra lífsstílssjúkdóma með inngripi í 
formi skattlagningar 

Þær tekjur sem skattlagning gæti skilað 
í ríkissjóð mætti nýt í uppbyggingu 
heilbrigðismálefna. 

 

Gordon- 
Larsen et al,  

2011 

 

 

 
Langsniðsrannsókn 

 

 

 

   20% 

 

11,088 
einstaklingar 
frá 
Bandaríkjunum 

 

Niðurstöður sýndu að skattlagning hafði 
mest áhrif á karlmenn og dró úr 
skyndibitafæði um fjórðung á viku. 

Skattlagning matvæla gæti haft 
heilsufarslegan ávinning fyrir 
einstaklinga sem glíma við offituvanda 
með því aðdraga úr neyslu á 
skyndibitafæði 

 

Elbel et al,  

2013 

 

 

Íhlutunarrannsókn 

 

 

          

       30% 

3680 
einstaklingar 
frá 
Bandaríkjunum 

Neytendur væru 11% líklegri til þess að 
neyta hollra matvæla ef þær óhollu væru 
skattlagðar með 30% álagningu, á sama 
tíma og neytendur voru 6% líklegri til þess 
að sneiða hjá þeim vöru sem merktar voru 
síður heilsusamlegar 

Skattlagning þarf að vera að lágmarki 
15-20% ef hún á að skila 
heilsufarslegum ávinningi fyrir 
samfélagið 
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Tafla 2: Rannsóknir kerfisbundna yfirlitsins um skattlagningu óhollra matvæla. 

 

Briggs et al,  

2013 

 

 
Kostnaðargreining 

 

 

 
10% 

         

 

Íbúar á 
Írlandi 

Skattlagning á sykraða gosdrykki um 
10% gæti dregið neyslu um 2,1 
kaloríu á hverja manneskju daglega 
og lækka offituvanda um 1,3 %   

 
Inngrip sem þetta er ekki stórtækt en 
mikilvægt og hefði heilsufarslegan ávinning 
fyrir samfélagið, sérstaklega börn í ofþyngd. 

 

Mytton et al,  

2012 

 

 
Kostnaðargreining 

 

 

 

  10% 

 

ÍÍbúar á     
Írlandi 

Niðurstöður sýna að skattlanging 
óhollra matvæla þurfi að nema 20% 
svo inngripið hafi heilsufarslegan 
ávinning fyrir samfélagið 

Bent á að þrátt fyrir að breytingar á 
mataræði óhollra matvæla sé smávægileg  
sé þau betra en engin breyting  

 

Sharma et al,  

2014 

 

Kostnaðargreining 

 

  20% 

 

Íbúar í 
Ástralíu 

Niðurstöður sýndu að að skattlagning 
hafði mesta heilsufarslega 
ávinningun hjá lágtekjufólki. 

Mikilvægt er við stefnumótun stjórnvalda sé 
lögð áhersla á jöfnuð og að verðlagning 
matvæla sé verðlagt eftir því 

 

Smith et al  

2010 

 

 

 
Kostnaðargreining 

 

  20% 

 

Íbúar í 
Bretlandi 

Skattlagning sykraðraðra drykkja 
dregur úr áhættu ofþyngdar hjá bæði 
ungmennum og fullorðnum 
einstaklingum. 

Skattlagning óhollustu hefur hlutsfallega 
mest áhrif á lágtekjufólk og mætti skila þeim 
hópi  heilsufarslegum ávinningi  
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Tafla 3: Rannsóknir kerfisbundna yfirlitsins um niðurgreiðslu hollra matvæla 

 

Höfundur og 

ár  

 

Aðferð 

 

Niðurgreiðsla 

 

Þátttakendur 

 

Niðurstöður 

 

Ályktun 

 
Yang og 
Chiou, 2012 

 

 

Íhlutandi rannsókn  

 

   

  30% 

 108 
einstaklingar 
frá 
Bandaríkjunum 
á aldrinum  
18-22 ára 

Neysla á ósykruða drykknum 
jókst samhliða því að neysla á 
sykraða drykknum dróst 
saman 

Með því að auka aðgengi að ósykruðum 
drykkjum mætti draga úr neyslu sykraðra 
drykkja 

 

Steenhauis et 
al, 2011 

  

Þversniðsrannsókn 

 

 

    1% 

 
159 
einstaklingar 
frá 
Bandaríkjunum 

Fyrir hvert prósent minnkaði 
neyslan um sömu prósentu. 

Áhrif inngrips í formi niðurgreiðslu hollra 
matvæla hefur heilsufarslegan ávinning fyrir 
tekjuminni einstaklinga. 

 

Waterland et 
al, 2012 

 

Tilviljunakennd 
slembirannsókn 

 

25% 

115 
einstaklingar 
frá 
Bandaríkjunum 

Neysla á ávöxtum og 
grænmeti jókst um 25% 
samhliða niðurgreiðslunni 

Aukin neysla hollra matvæla hefur 
heilsufarslegan ávinning fyrir samfélagið 

 

Harnack et al, 
2016 

 

Tilviljunakennd 
slembirannsókn 

 

   30% 

 279 
einstaklingar 
frá 
Bandaríkjunum 

30% niðurgreiðsla á ávöxtum 
og grænmeti skilaði sér í 
aukinni neyslu 

Með því að niðugreiða holl matvæli samhliða 
því að draga úr aðgengi óhollra matvæla má 
efla heilbirgði og draga úr heildar orkuinntöku. 

 

Mozaffarin, 
Rogoff og 
Ludwig,  

2014 

 

Tilviljunakennd 
slembirannsókn 

 

30% 

 

Mæður í 
mæðraeftiriliti  

Niðurgreiðsla í formi 
afsláttarmiða hafði áhrif á 
neyslu ávaxta og grænmetis, 
á meðan tilboðinu stóð og 
eftir að það hætti. 

Með niðugreiðslu á hollum matvælum má auka 
neyslu og einnig breyta neysluhegðun til lengri 
tíma. Mæðurnar héldu áfram að versla meira af 
grænmeti og ávöxtum hálfu ári eftir að íhlutun 
lauk. 

 

Bihan et al,  

2012 
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