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Miljöskatter anses vara en viktig del i att uppnå 

olika miljömål och utgör nästan 6 procent av Sveriges 

totala skatteintäkt. I denna studie relateras miljöskatt-

ernas utformning till teorin om optimal beskattning. 

Därtill utvärderas en skatteväxling där en sänkning 

av skatt på arbete motsvarande det femte steget  

i jobbskatteavdraget finansieras genom en höjning av 

bensinskatten med ca tre kronor litern. En höjning av 

bensinskatten i den storleksordningen medför enligt 

utvärderingen en välfärdsminskning (bortsett miljö-

vinsten), samtidigt som ett jobbskatteavdrag medför 

en välfärdsökning. När de två åtgärderna vägs sam-

man, visar utvärderingen att välfärdseffekterna av en 

sådan skatteväxling blir i det närmaste oförändrade.

Om studien





xiii

Grön skatteväxling är nog den skattereform flest 

gillar utan att faktiskt genomföra. Här blir det tydligt 

att ett miljöengagemang och en liberal hållning för-

enas. Knappast någon är uttalad motståndare. Devisen 

är enkel; man bör beskatta det man vill ha mindre av 

– miljöförstöring – snarare än det man vill ha mer av, 

arbete. 

I praktiken har den gröna skatteväxlingen gått trögt. 

OECD:s sammanställning visar att Sverige har relativt 

låg andel miljöskatter och hög skatt på arbete, och att 

det inte skett någon betydande förskjutning på senare 

år. 

Orsaken till trögheten tycks enkelt uttryckt vara att 

vissa partier inte är särskilt intresserade av att sänka 

arbetsgivaravgifter och inkomstskatter, medan andra 

inte trakteras av att höja skatter på utsläpp. Eftersom 

samma OECD redan nu hyllar Sverige som »världs-

mästare i decoupling«, med sjunkande utsläpp och 

Förord

Grön skatteväxling 
– en välfärdsreform 
som låter vänta på sig
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stigande tillväxt, kanske man inte heller ser något akut 

behov av att skatteväxla, kombinerat med den ofta 

nämnda risken att skattebasen urholkas om den base-

ras på utsläpp som förväntas minska.

Med detta som utgångspunkt bad vi en Sveriges 

främsta skatteexperter, professor Lennart Flood, fun-

dera närmare över den gröna skatteväxlingen. Flood 

har gjort otaliga utredningar och utvärderingar av det 

svenska skattesystemet, men detta är första gången 

han tar sig an miljöskatter. Det gör studien särskilt 

intressant, med tre slutsatser som bör bli en självklar 

del av underlaget till dem som funderar på att genom-

föra en grön skatteväxling:

• För det första ger inte skatteväxlingen per 

automatik välfärdshöjningar utöver miljö-

vinsten. Denna »andra vinst« kan uppstå 

först med en mycket medvetet utformad 

skatteväxling, till exempel där miljöskatt-

erna görs progressiva, eller där fokus läggs 

på att sänka skatter som minskar arbets-

lösheten. 

• För det andra framstår negativa väl-

färdseffekter av en grön skatteväxling 

närmast otänkbara. Floods körning av 

en reform där skatten på arbete sänks 
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motsvarande ett femte jobbskatteavdrag, 

finansierat med motsvarande höjning av 

bensinskatt en, visar att välfärdseffekten 

blir i det närmaste oförändrad. Detta 

trots att tre kronor dyrare bensin per liter 

måste anses som ett extremt sätt att skat-

teväxla – inget parti och ingen ledande 

miljöorganisation föreslår liknande pris-

förändringar i närtid.1 

• För det tredje är miljövinsterna tydligt 

åtskilda från välfärdsvinsterna. Flood 

utvärderar inte miljövinsterna från en 

grön skatteväxling utan ser dem närmast 

som självklara och han håller dem åtskilda 

från välfärdsvinsterna. Det är belysande 

särskilt för de som från miljöhåll har 

likställt dessa två typer av vinster. Givet-

vis finns det normalt sett ett samband, 

inte minst när skatteväxlingen minskar 

utsläpp som har lokal hälsopåverkan. Men 

för en grön skat teväxling där huvudmålet 

är att minska klimatpåverkan, blir vinsten 

av de minskade utsläppen diffusa, spridda 

1.Räknat på bensin krävs en skattehöjning på ca 3 kr/liter. Skulle intäkten fördelas på bensin 
och diesel skulle höjningen vara ca 1,80 kr/liter. För utvärderingen av välfärdseffekterna 
spelar detta emellertid ingen roll eftersom resultaten i modellen är okänslig för vilken typ av 
vara som beskattas. Det centrala är att en total skattehöjning på 11 miljarder, används för att 
kompensera ett intäktsbortfall på motsvarande belopp.



över tid och svåra att beräkna. Att väl-

färdsvinsterna, den andra vinsten, trots 

denna något snävare definition än man 

från miljöhåll ibland använder, kan vara 

positiva, och om växlingen genomförs 

smart realistiskt sett knappast kan vara 

negativa, får ses som ett styrkeprov för 

den gröna skatteväxlingen.

Floods studie har inte det guldgröna skimmer över 

sig som skatteväxlingens ivrigaste förespråkare önskar. 

Just därför är dess slutsatser särskilt viktiga: Det går 

att höja skatten på miljöförstörande verksamhet och 

använda intäkterna till att sänka skatten på arbete – 

med positiva mijöeffekter och utan negativa effekter 

för hushållen eller samhället i stort. 

Principen bakom den gröna skatteväxlingen är 

enkel – det praktiska genomförandet är det inte. 

Det har Fores tidigare visat i boken »Grön skatte-

växling«. Där föreslogs att skatteväxlingen i ökad 

utsträckning blir »inom-sektoriell«, det vill säga 

att industrier som får ökad beskattning också får 

en skattelättnad, med en möjlighet till ett minskat 

totalt skattetryck för ledande aktörer inom varje 

sektor. Detta är också möjligt för hushållen, där 

också en omfattande höjning av skatten på fordons-

bränsle kan utformas så att man får skattelättnader 
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på andra områden. Den som går före och byter till 

en effektivare bil, byter bränsle eller kör mindre 

är därmed en vinnare. De som har svårt att byta 

beteende riskerar att drabbas, vilket vi i en särskild  

studie granskat hur man kan kompensera. 

Fores vill tacka Lennart Flood och Chiya Manuchery 

för att ha tagit sig an detta viktiga och ständigt aktuella 

ämne. Vi vill också tacka de båda professorerna i miljö-

ekonomi Thomas Sterner och Runar Brännlund som 

läst och kommenterat på tidigare utkast. Vi hoppas 

och tror att denna studie är ett bidrag mot att utforma 

ett skattesystem som skapar ökad välfärd. Då är miljö- 

skatterna än central del. 

Slutsatser och åsikter i denna studie är som alltid 

författarnas egna.

Mattias Goldmann, vd Fores





Miljöskatter anses vara en viktig del i att uppnå 

olika miljömål, exempelvis minskade utsläpp av växt-

husgaser, och är därför av stort intresse för de som 

följer miljöfrågor. Men miljöskatterna utgör också 

nästan 6 procent av Sveriges totala skatteintäkt, och 

är därför av intresse även för den som intresserar sig 

för optimala skatter. I denna studie kopplas dessa två 

intressen samman. Dels relateras miljöskatternas 

utformning till teorin om optimal beskattning, dels 

utvärderas en grön skatteväxling där en skattesänk-

ning motsvarande det femte jobbskatteavdraget 

finansieras med en skattehöjning på bensin.

Optimala skatter och miljöskatter
En grundläggande princip för beskattning av de flesta 

skattebaser är att skatten skall påverka de ekonomiska 

besluten så lite som möjligt, den ska vara icke snedvri-

dande. Det gäller exempelvis skatten på arbete – en för 

hög skatt på arbete minskar individens incitament att 

Sammanfattning

xix
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arbeta. Samtidigt ska skatten inbringa intäkter som 

ska användas till fördelning. Att finna en bra balans 

mellan rättvis fördelning och ekonomisk effektivitet 

för att maximera samhällets välfärd är grunden för 

teorin om optimal beskattning.

När det gäller skatt på miljöförstöring är förhål-

landet ofta det omvända. De ska utformas så att de 

påverkar beteendet och därmed reducera utsläppen. 

En koldioxidskatt har som syfte att minska utsläppen 

av växthusgasen. 

Jakten på optimala skatter inkluderar miljöskatter 

på så vis att det handlar om att hitta den fördelning 

mellan skatter som ger den maximala välfärden uti-

från en given skattenivå. Termen grön skatteväxling 

används ofta för att för beskriva hur skatter på miljö-

störande verksamhet införs (eller höjs), varpå intäk-

terna används till att finansiera en sänkning av skatter 

som anses skadliga för samhället. Då uppstår något 

som kallas en dubbel vinst – en första vinst i form av 

bättre miljö och en andra vinst i form av ett effektivare 

skattesystem som bidrar till ökad sysselsättning. 

Grön skatteväxling – teori och utvärdering
I vilken utsträckning det finns en dubbel vinst att 

vinna utifrån en grön skatteväxling har länge varit 

omdebatterat. Denna studie finner inte något starkt 

teoretiskt stöd för en andra vinst av en grön skatte-
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växling ifall skatterna redan är optimalt utformade. 

Att skatterna i nuläget är optimalt utformade kan 

emellertid ses som djärvt antagande och det teo-

retiska resonemanget som tar utgångspunkt i en 

modell (Sörensen2011) har sina brister då det exem-

pelvis inte tar hänsyn till skatternas effekt på syssel-

sättningen. Därför kan en grön skatteväxling even-

tuellt vara att föredra om den är ägnad att påverka 

sysselsättningen. 

I kapitel 4 genomförs därför en utvärdering av de 

förväntade effekterna av att finansiera en sänkning av 

skatt på arbete motsvarande det femte steget i jobb-

skatteavdraget som infördes 2014 genom en höjning av 

bensinskatten med ca tre kronor litern.1 En höjning av 

bensinskatten i den storleksordningen medför enligt 

utvärderingen en välfärdsminskning (bortsett miljö-

vinsten), samtidigt som ett jobbskatteavdrag medför 

en välfärdsökning. När de två åtgärderna vägs samman, 

visar utvärderingen att välfärdseffekterna av en sådan 

skatteväxling blir i det närmaste oförändrade.  

De svenska miljöskatterna
Sveriges miljöskatter inbringade år 2012 88 miljarder 

kronor, ungefär 6 procent av den totala skatteintäkten 

1.Räknat på bensin krävs en skattehöjning på ca 3 kr/liter. Skulle intäkten fördelas på bensin 
och diesel skulle höjningen vara ca 1,80 kr/liter. För utvärderingen av välfärdseffekterna 
spelar detta emellertid ingen roll eftersom resultaten i modellen är okänslig för vilken typ av 
vara som beskattas. Det centrala är att en total skattehöjning på 11 miljarder, används för att 
kompensera ett intäktsbortfall på motsvarande belopp.
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och 2,4 procent av BNP. Som andel av BNP har miljö-

skatterna i Sverige inte ökat sedan 1990 utan snarare 

minskat. Andelen är i en europeisk jämförelse inte heller 

särskilt hög. Det innebär inte att de svenska miljöskat-

terna är låga – ofta är de istället höga. Exempelvis är kol-

dioxidskatten högst i Europa. Men eftersom de svenska 

utsläppen minskat har också intäkterna därifrån mins-

kat i relation till övriga skatteintäkter. Flera europeiska 

länder beskattar i jämförelse med Sverige transporter 

och lokala föroreningar i högre utsträckning. 
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Inledning

Kapitel 1

Skatter på energi och miljö tillsammans med 

skatter på vägtrafik utgör nästan 6 procent av Sveriges 

totala skatteintäkt. Miljöskatter står således för ett 

väsentligt bidrag till den offentliga sektorn och sedan 

1991 har Sverige en särskilt koldioxidskatt. Utsläp-

pen av växthusgaser i Sverige har sedan dess minskat 

kraftigt. Mot denna bakgrund kan det förefalla som 

att miljöskatter är framgångsrika styrmedel som både 

skapar intäkter och bidrar till reducerade utsläpp. Men 

det innebär inte nödvändigtvis att utformningen av 

miljöskatterna är optimala.

Denna rapport har två huvudsyften, dels att rela-

tera diskussionen om miljöskatternas utformning till 

teorin om optimal beskattning och dels att utvärdera 

vilka effekter en grön skatteväxling har för hushållens 

ekonomi. Avsikten med denna rapport är inte att ge en 

bred diskussion om styrmedel i miljöpolitiken. Sådana 
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beskrivningar finns redan, se till exempel Brännlund 

och Kriström (2012). 

Vår utgångspunkt är att analysen av miljöskatter 

bör ske i kombination med andra skatter. Framförallt 

framhålls betydelsen av teorin om optimal beskatt-

ning och miljöskatternas utformning diskuteras till-

sammans med skatten på förvärvsinkomster, vilket 

leder in på området grön skatteväxling (också det ett 

område som täcks in av ett flertal rapporter se exem-

pelvis Rutqvist m.fl [2012] och Brännlund [2005]). Vår 

rapport lägger större tyngdpunkt på konsumenter än 

företag och fokuserar mer på fördelningsproblemati-

ken. 

Studien inleds med en kort beskrivning av de 

svenska miljöskatterna och hur de förändrats över tid. 

Dessutom jämförs de med andra länders miljöskat-

ter. Sedan följer en komprimerad sammanfattning 

om teorin bakom miljöskatter och optimal beskatt-

ningsteori. I detta avsnitt förs även en diskussion om 

grön skatteväxling och dubbla vinster. Teorin bakom 

optimal beskattning ger en rad värdefulla insikter även 

avseende hur miljöskatter bör utformas. Samtidigt är 

det svårt att omsätta dessa insikter i praktisk skattepo-

litik. I syfte att visa på ett konkret exempel presenteras 

en konsekvensberäkning av en grön skatteväxling, där 

en skattesänkning på arbete motsvarande det femte 

jobbskatteavdraget finansieras med en höjd bensin-
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Inledning

skatt. Studien avslutas med en sammanfattning av 

studiens resultat och några reflektioner kring utform-

ningen av effektiv miljöpolitik.
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Kapitel 2

Miljöskatter i Sverige 
och omvärlden 

Sverige har sedan länge beskattat energi. Ur- 

sprungligen var skälet fiskalt, det vill säga att stärka 

statsfinanserna, men mot slutet av 1980-talet motive-

rades energiskatterna även av miljöskäl. Denna miljö-

inriktning var också del av den stora skattereformen 

1991 då flera nya miljöskatter infördes, bland annat 

skatt på koldioxid och svavel. Skattereformen med-

förde också sänkta skatter på förvärvsinkomster och 

kan således beskrivas som en tidig form av skatteväx-

ling. 

År 1993 genomfördes en energiskattereform, som 

bland annat innebar att tillverkningsindustrin befria-

des från energiskatt på bränslen och el samt fick redu-

cerad koldioxidskatt. I genomsnitt har tillverknings-

industrin betalat runt 20 procent av koldioxidskatten 

sedan 1993 (Riksrevisionen 2012). Sedan 2005 är också 

stora delar av industrin undantagen från koldioxids-



Lennart Flood & Chiya Manuchery

6

katten då den istället omfattas av det europeiska han-

delssystemet EU ETS (se faktaruta). De delar av indu-

strin som inte omfattas av EU ETS har fortsatt nedsatt 

koldioxidskatt, och betalar från och med 1 januari 2015 

60% av den allmänna koldioxidskattenivån (Skatte-

verket 2014).

Det är värt att notera att koldioxidskatten under 

perioden 1993-2012 har fått ökad betydelse i förhål-

lande till den allmänna energiskatten.

Miljöskatterna är uppdelade på ett stort antal skat-

ter med olika skattesatser. Totalt förekommer, eller 

har förekommit sedan 1998, 22 stycken olika miljö-

skatter, se tabell 1. Den totala skatteintäkten uppgick 

till närmare 90 mdkr mot slutet av perioden, vilket 

motsvarar drygt 2,4 procent av BNP eller nästan 6 pro-

cent av den totala skatteintäkten. Som andel av BNP 

har intäkten från miljöskatter inte ökat och framförallt 

efter 2009 har den minskat.

Faktaruta 1. EU ETS och svensk industri

Sedan 2005 är Sverige med i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Systemet inbegriper merparten av landets tyngre 
industri och energiproduktion, som står för ungefär 40 procent 
av Sveriges utsläpp. Handelssystemet innebär att samtliga EU:s 
medlemsländer delar ett gemensamt utsläppstak för inklu-
derade sektorer och att utsläppspriset inom EU är detsamma. 
Mängden utsläpp bestäms av det gemensamma europeiska 
taket. Eftersom att EU ETS fungerar som prissättningsmekanism 
för den tunga industrin i Sverige undantas den nu också från 
koldioxidskatten, frånsett den del av industrin som inte inkluderas 
i handelssystemet. Sedan januari 2013 omfattas inte heller 
kraftvärme och fjärrvärme av koldioxidskatten utan prissätts 
enbart genom EU ETS. 
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Tabell 1. Totalt antal miljöskatter i Sverige för några år 
1993-2012, löpande priser, miljoner kronor

 1993 1996 2000 2004 2008 2012*

Totalt 47 022 55 743 61 788 74 809 86 897 88 503

Skatt på energi 37 786 47 142 51 421 63 486 69 068 71 763

Dieseloljeskatt 591      

Energiskatt bränsle 19 798 24 546 27 175 17 987 19 590 19 906

Elektricitetsskatter 5 717 7 411 11 298 17 206 19 732 22 675

Koldioxidskatt 10 651 13 665 12 067 26 430 25 770 25 243

Kärnkraftsskatt  881 1 863 3 976 3 939

Vattenkraftsskatt 1 029 1 520    

Skatt föroreningar 1 011 1 550 2 383 2 063 1 528 1 027

Avgift till 
batterifonden 

 92    133    84    76    6    

Avgift på kemiska 
produkter

16    44    56    67    71    44    

Skatt på bekämp-
ningsmedel

13    35    58    61    89    93    

Miljöskyddsavgift 77    135    116    108              -                -      

NOX-avgift 533    643    511    620    536    657    

Skatt på avfall   1 085    729    332    198    

Handelsgödselskatt 185    388    357    303    366    

Svavelskatt 187    213    67    91    58    29    

Skatt på 
naturresurser

 70 125 202 254 111

Naturgrusskatt             70            125           202           254            111    

Skatt på transport 8 225 6 981 7 859 9 058 16 047 15 602

Avgift till bilskrot-
ningsfonden 

106    260 253    276    

Fordonsskatt 4 095    5 471    6 847    8 062    11 308    11 191    

Försäljningsskatt 
på motorfordon

1 287    1 250    194    

Kilometerskatt 2 737         

Skatt på trafikför-
säkringspremier

    3 270    2 828    

Trängselskatt     687    811    

Vägavgifter   565    720    782    772    

Procent av BNP i 
Sverige

3.1 3.1 2.8 2.8 2.7 2.4

Källa: SCB
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Figur 1 visar miljöskatternas utveckling och nivå 

från år 1993. Den totala skatten domineras av skat-

ten på energi men andelen som kommer från skatt på 

transporter har ökat. 

De skatter som ingår i gruppen energiskatter redo-

visas i figur 2.

De huvudsakliga förändringar som skett sedan 

1993 är att intäkten från skatten på koldioxid och 

elektricitet ökat och att energiskatten på bränsle 

minskat. Detta återspeglar ändrade skattesatser men 

även att skattebasen har minskat. Ett mål för miljö-

skatterna är att de skall minska förbrukningen av det 

som beskattas. En minskad skatteintäkt vid oföränd-

Figur 1. Totala miljöskatter i Sverige 1993-2011
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rad skattesats är därför i regel ett önskvärt resultat. 

När det gäller skatt på transporter, domineras de till 

en stor del av fordonsskatten, som dessutom har ökat 

kraftigt under perioden. Skatten på trafikförsäkring, 

som infördes 2006, står för den näst högsta andelen 

inom denna grupp. Vägavgifter och trängselskatt står 

för en mindre del men införandet av trängselskatt även 

i Göteborg innebar en ökande andel från och med 2013.

Som redan påpekats består miljöskatten av ett 

stort antal skatter. Särskilt finns flera olika skatter på 

föroreningar, men de ger ofta en liten skatteintäkt och 

skatteintäkten för hela gruppen uppgår till en miljard 

år 2012, se tabell 1.

Figur 2. Skatten på energi 1993-2011

Energiskatt 
bränslen

Elektricitetsskatt

Koldioxidskatt

Kärnkraftsskatt 
(kapacitet)

Källa: SCB
* Värden för 2012 
är preliminära
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Som framgick av figur 1 har miljöskatternas andel av 

BNP inte ökat sedan 1990-talet, utan snarare minskat. 

De svenska intäkterna från miljöskatterna är inte hel-

ler höga i ett europeiskt perspektiv. Det innebär inte 

att de svenska skattesatserna är låga – i själva verket är 

det ofta tvärtom. Däremot har som tidigare visats de 

svenska koldioxidutsläppen minskat, vilket medfört 

minskad skattebas, vilket i sin tur medför lägre intäk-

ter. 

Figur 3 visar miljöskatternas andel av totala skat-

teintäkter år 2011 för EU-länderna. Sverige tillhör de 

länder inom EU som har lägst skatteandel från miljö-

skatter. Samtidigt, vilket kan förefalla motsägelsefullt, 

är Sveriges andel ungefär samma som den genomsnitt-

liga andelen för hela EU (5,7% för Sverige och 6,2% 

för EU-27). Förklaringen är att många länder med en 

hög andel har en liten befolkning och därmed en liten 

påverkan på den genomsnittliga nivån för hela EU. För 

de stora länderna inom EU-området gäller att Storbri-

tannien och till viss del Italien har en högre andel men 

detta motverkas av den lägre andelen i Frankrike och 

Spanien. Då även Tyskland har ungefär samma andel 

som Sverige medför detta att den genomsnittliga 

nivån för hela EU hamnar nära Sveriges nivå. 

Som framgår av figur 3 förekommer en stor variation 

när det gäller sammansättningen av miljöskatterna. 

I många länder spelar transportskatter en betydligt 
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större roll än i Sverige. Skatten på lokala föroreningar 

har i regel en mindre betydelse. 

Figur 4 visar miljöskatternas andel och hur dessa 

har förändrats för ett urval av länder. Som synes finns 

en relativt stor skillnad i skatternas nivå och fördel-

ning. Länder med en hög nivå, som Nederländerna 

och Danmark har också höga transportskatter och 

i Nederländerna finns även en hög skatt på lokala 

föroreningar. Nivån på energiskatterna skiljer sig inte 

mycket åt och denna andel är för de flesta länder i det 

närmaste oförändrad. Frankrike och Storbritannien 

utmärker sig med en minskad andel från energiskatter. 

Frankrike är dessutom det land med den lägsta skat-

teandelen från miljöskatter och denna andel har även 

minskat över tid. 

Sammansättningen och nivån på miljöskatter 

varierar som synes kraftigt inom EU- området. I fall- 

et med de nationella energiskatterna kan det sägas 

skapa en viss konflikt med strävan att genom det 

gemensamma handelssystemet för koldioxid skapa 

ett gemensamt pris inom EU. 

De nordiska länderna har alla sedan 1990-talet 

haft någon form direkt koldioxidskatt. Världsbanken 

anger att 13 länder (samt den kanadensiska delstaten 

British Columbia) har någon from av koldioxidskatt 

(Världsbanken 2014). I EU-länderna med koldioxid-

skatt, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Storbri-
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Figur 4. Miljöskatter för ett urval av EU-länder.  
Andel av total skatteintäkt.

Källa: Eurostat 2014
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tannien och Sverige, finns olika typer av undantag  

för de industrier som finns med i handelssystemet 

EU ETS.

Ett potentiellt problem med en högre koldioxid-

skatt i enstaka länder är att produktionen flyttar till 

länder med lägre koldioxidskatt, vilket kan medföra 

att effekten av en högre skatt inte får önskad effekt 

på de globala utsläppen.1 Betydelsen av denna effekt 

är emellertid oklar. Enligt den s.k Porterhypotesen 

kan regleringar leda till effektivitetsförbättringar och 

att företag blir mer lönsamma, se Porter och van der 

Linde (1995). Det är heller inte möjligt att finna något 

starkt stöd i forskningslitteraturen för att företag 

flyttar på grund av högre miljöskatter. En mängd fak-

torer utöver koldioxidbeskattning spelar naturligtvis 

in när företag beslutar sig för att flytta sin produktion 

till andra länder (Se exempelvis Gars 2011 för diskus-

sion om detta).

En naturlig fråga att ställa sig är hur miljöfarliga 

utsläpp, framför allt utsläppen av koldioxid, i Sverige 

har utvecklats sedan miljöskatterna fick en större 

betydelse i skattesystemet. Enligt Naturvårdsverkets 

information, se figur 5, har utsläppen av växthusgaser 

minskat med 21 procent från 1990 till 2012. Ett impo-

nerande resultat då befolkningen samtidigt ökat och 

1. I det fall en Co2-skatt läggs på industrier inom EU ETS påverkas inte utsläppen eftersom 
de regleras av det gemensamma europeiska taket på utsläppsrätter. Andra sektorer, exem-
pelvis transportsektorn, kan rimligen inte flytta sina utsläpp till andra länder.
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den ekonomiska tillväxten varit kraftig. De största 

minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har 

skett främst till följd av att oljeeldning för uppvärm-

ning av bostäder och lokaler har ersatts med eldning 

av biobränsle. Som framgår av figur 5 förekommer det 

en relativt stor variation över tiden och enligt Natur-

vårdsverket kan detta till stor del förklaras av tempera-

turen och nederbörden samt på konjunkturläget. Den 

ekonomiska krisen under 2009 medförde rekordlåga 

utsläpp och de högre utsläppen under 2010 förklaras 

av kalla vintrar, begränsad kärnkraftsproduktion och 

ekonomisk återhämtning.

Utsläppen i transportsektorn står för cirka en tred-

jedel av alla utsläpp (och närmare 50% av de utsläpp 
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Figur 5 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990-2012,  
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som inte regleras av EU ETS). Transportutsläppen 

var 2012 på ungefär samma nivå som 1990. Utsläppen 

från personbilar har minskat med 14 procent jämfört 

med 1990. Naturvårdsverket menar att detta förklaras 

av mer energieffektiva bilar och en ökad användning 

av biobränslen. Samtidigt har utsläppen från tunga 

fordon ökat med 44 procent under samma period. För 

produktion av el och fjärrvärme har utsläppen varierat 

mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. 

Industrins energianvändning (industriprocesser) 

visar utsläpp på ungefär samma nivå som 1990, notera 

minskningen i samband med finanskrisen 2008. 

Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat 

betydligt sedan 1990.

För att sammanfatta kan vi konstatera att miljöskat-

ter står för en väsentlig del av skatteintäkten och att 

utsläppen av växthusgaser har minskat. I jämförelse 

med europeiska länder får Sverige en lägre andel skat-

teintäkter från miljöskatter. Detta kan dels förklaras 

med att den svenska skatten på energi till skillnad från 

den flesta länder är uppdelad på en energiskatt och en 

koldioxidskatt. I och med att de svenska utsläppen 

av växthusgaser har minskat har också skattebasen 

minskat. En andra förklaring är att många europeiska 

länder också beskattar transporter och lokala förore-

ningar högre än vad Sverige gör.

Att de svenska utsläppen av växthusgaser minskat 
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innebär inte per automatik att miljöskatterna är utfor-

made på bästa möjliga sätt. Man bör alltid ställa den 

kritiska frågan om samma minskningar kunde upp-

nåtts till en mindre kostnad, och teorin om optimal 

beskattning ger som vi kan se i nästa kapitel viss väg-

ledning. Naturligtvis är det även en väsentlig fråga hur 

stor del av de minskade utsläppen som kan förklaras av 

skatter och hur stor del som beror på andra faktorer. 

Den tekniska utvecklingen har en stor betydelse, men 

den påverkas i sin tur delvis av skatter.  Vidare har även 

den omstrukturering som sker mot en allt större andel 

tjänsteproduktion en stor betydelse, igen spelar skat-

ter en viss roll för denna omställning. 
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Teorin bakom  
miljöskatter 

Kapitel 3

En grundläggande princip för beskattning av 

de flesta skattebaser är att skatten skall påverka de 

ekonomiska besluten så lite som möjligt, den skall 

vara icke snedvridande (icke störande). De beslut 

som företaget fattar när det gäller nya investeringar, 

nyanställningar eller andra satsningar skall göras på 

affärsmässiga grunder och inte av skatteskäl. Samma 

gäller för hushållen, där sysselsättnings- och kon-

sumtionsbeslut bör vara oberoende av skatternas 

utformning. I en värld av fullständig konkurrens där 

hushåll och företag fattar rationella beslut baserade 

på korrekt information innebär det att besluten leder 

till en effektiv resursanvändning. En skatt som påver-

kar dessa beslut medför att resurserna inte utnyttjas 

effektivt. Nu ser verkligheten inte alltid ut på detta sätt 

och ofta kan varken hushåll eller företag fatta ratio-

nella beslut, bland annat därför att de inte har tillgång 
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till all relevant information. Det klassiska exemplet 

är att hushållen inte har information om den verkliga 

kostnaden som konsumtion av en vara medför. Den 

verkliga kostnaden kan vara högre för samhället än vad 

som framgår av priset. Konsumtion av alkohol är ett 

sådant exempel, men framförallt gäller det varor vars 

konsumtion har effekter för miljön. 

När konsumtion av en vara medför skadliga effek-

ter för tredje part (inte säljaren eller köparen) kallas 

dessa negativa externa effekter. Det innebär att pri-

set som företaget eller individerna möter på de olika 

marknaderna inte är korrekt, eftersom det inte speglar 

samhällets totala kostnad. Detta är ett uttryck för ett 

marknadsmisslyckande. En skatt som korrigerar för 

detta marknadsmisslyckande kallas ibland en Pigouvi-

ansk skatt, efter den brittiske ekonomen Arthur Pigou 

som med en klassisk artikel 1920 förde fram dessa 

principer.

En underliggande strävan när det gäller varor med 

negativa externa effekter är att konsumtionen av dessa 

bör minska, men inte nödvändigtvis helt upphöra. Mil-

jöskatter gör att priset på varor med negativa externa 

effekter ökar och bidrar därmed till att minska kon-

sumtionen av varan. Till skillnad från övriga skatter är 

således syftet med en miljöskatt att påverka hushållen 

och företagens beslut – skatten ska påverka beslutet. 

Till skillnad från övriga skatter innebär det att mål-
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sättningen med skatten är att minska skattebasen, 

vilket naturligtvis innebär en utmaning när det gäller 

den långsiktiga skatteintäkten.1 Problemet med en 

minskad skattebas för miljöskatter diskuteras i Bränn-

lund (2005). Delvis har vi redan nämnt detta inbyggda 

problem med miljöskatter vid beskrivningen av miljö-

skatters betydelse över tiden. Som framgick av tabell 

1 har intäkten från miljöskatter inte ökat nämnvärt 

de senaste åren, trots att intäkterna mäts i nominella 

belopp. Som framgick av figur 7 är förklaringen att 

utsläppen av koldioxid minskat kraftigt. 

Det traditionella viset att beräkna nivån på en mil-

jöskatt är att bestämma skärningspunkten mellan 

marginalkostnadskurvan för utsläppsreduktioner, 

den så kallade åtgärdskostnadskurvan (MAC- Mar-

ginal Abatement Cost), och kurvan som beskriver de 

externa marginalkostnaderna, det vill säga marginal-

skadan på miljön (MEC- Marginal External Cost).2 

Det kan även uttryckas som att marginalnyttan av 

miljöförbättringen skall vara lika med dess marginal-

kostnad. Dessutom gäller att åtgärdskostnaderna på 

marginalen skall vara lika stora för samtliga källor till 

problemet. Detta brukar kallas kostnadsminimerings-

1. Skattebasen är underlaget för skatten. Exempelvis för inkomstskatten är skattebasen 
taxerad förvärvsinkomst och för en koldioxidskatt är det försäljningen av fossila bränslen.
2. Företagets marginalkostnad är den ökning av den totala kostnaden som uppstår vid pro-
duktionen av ytterligare en enhet. Marginalkostnaden för utsläppsreduktioner är kostnaden 
för att reducera utsläppen ytterligare en enhet. Marginalskadan på miljön är den miljöskada 
som ytterligare en enhet av produkten förorsakar.
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teoremet och enligt Brännlund och Kriström (2012) 

är detta kanske ett av de viktigaste miljöekonomiska 

resultaten.

I praktiken är det förstås svårt att bestämma 

formen på både MAC & MEC, liksom att förstå hur 

dessa kurvor ändras över tiden. Av praktiska skäl kan 

därför alternativ till en miljöskatt vara att föredra. I 

litteraturen delas styrmedel i miljöpolitiken ofta in i 

ekonomiska och administrativa. Det främsta exem-

plet på ekonomiska styrmedel är som redan nämnts 

miljöskatter och ett vanligt exempel på administrativa 

styrmedel är att sätta ett utsläppstak. Även kombina-

tioner kan förekomma, ett exempel är EU:s utsläpps-

handelsystem för koldioxid. Systemet bygger både på 

utsläppstak och marknadens prissättning av utsläpp 

genom handel med utsläppsrätter. 

Om man med säkerhet känner relationen mellan 

marginalkostnaden för utsläppsreduktioner (MACs) 

och skadan på miljön (MECs) är det ingen skillnad 

i effektivitet mellan ett absolut tak på utsläpp och en 

pigouviansk skatt. De leder båda till samma nivå på 

utsläppen. Det gäller emellertid inte om relationen 

mellan åtgärdskostnader och miljöskador är osäker. 

Frågan om vilket styrsystem som är effektivast hand-

lar i stor utsträckning om tillgången till information. 

Det är enbart om vi har kunskap om de externa kost-

naderna som en skatt och administrativ reglering har 
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samma kostnadseffektivitet – ett starkt antagande 

som oftast inte gäller. Ett väsentligt argument är att en 

administrativ reglering kräver mer information för att 

vara kostnadseffektiv. Detta framhålls i litteraturen 

som ett argument för ekonomiska styrmedel, i synner-

het för miljöskatter.3

Även om det finns starka argument för miljöskat-

ter återstår den komplicerade frågan om hur de bör 

utformas och framförallt hur utformningen bör ske 

i samspel med andra skatter. Avsikten är att i nästa 

avsnitt beakta detta problem med utgångspunkt i 

teorin om optimal beskattning. Normalt ligger fokus 

i litteraturen om miljöskatter på företagen medan 

vi istället kommer att utgå från hushållen. Denna 

diskussion kommer även att leda till frågan om grön 

skatteväxling, dubbla vinster och hur detta passar in i 

teorin om optimal beskattning. Avsnittet avlutas med 

en konsekvensberäkning av en grön skatteväxling, där 

höjd bensinskatt används för att finansiera en skatte-

sänkning motsvarande det redan genomförda femte 

steget i jobbskatteavdraget.

3. En mer detaljerad beskrivning ges i kapitel 7 i Brännlund och Kriström (2012). Här nämns 
även exempel där en administrativ reglering kan vara att föredra framför skatter.
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Optimala skatter 
och relationen till 
miljöskatter

Kapitel 4

Den nationalekonomiska litteraturen kring opti-

mal beskattning är både omfattande och växande. 

Det är inte vår ambition att göra en fullständig litte-

raturgenomgång utan enbart ge en förenklad presen-

tation med syftet att ge en bakgrund inför en vidare 

diskussion om gröna skatter, skatteväxling och dubbla 

vinster.1 Avsikten är att koppla miljöskatter till teorin 

om optimala skatter i för att ge en vägledning om hur 

miljöskatter kan utformas på ett kostnadseffektivt 

sätt. En fråga av central betydelse är huruvida det är 

önskvärt att införa en miljöskatt för att generera skat-

teintäkter som kan användas för att sänka skatten på 

arbete. Med detta som utgångspunkt är det naturligt 

att enbart diskutera skatter på hushållen. Vi berör där-

för inte skatternas effekter på företagen. Den danske 

1. Den som vill läsa en aktuell sammanfattning av teorin om optimal beskattning rekommen-
deras underlagskapitlet skrivet av Aronsson och Blomquist i Flood mfl (2013)
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skatteekonomen Peter Birch Sørensen har i en mycket 

ambitiös ESO rapport berört flera av de frågor vi här är 

intresserade av (Sørensen 2010). Vi framhåller bety-

delsen av denna studie, och kommer vid upprepade 

tillfällen att referera till den.2 Det främsta skälet är att 

den omfattar alla skattebaser, vilket är en väsentlig 

skillnad mot flertalet studier inom området optimal 

beskattning.

Optimal skatt
Att hitta en optimal skatt handlar om att finna en 

balans mellan rättvis fördelning och ekonomisk effek-

tivitet. Utgångspunkten i denna avvägning mellan 

fördelning och effektivitet är en samhällelig välfärds-

funktion. Denna välfärdsfunktion utgör en samman-

vägning av individernas välfärd och är ett verktyg som 

samhällsplanerare kan använda för att utforma skatte-

profilen.3 Problemet med att utforma optimala skatter 

kan således formuleras som problemet att omfördela 

inkomster med hjälp av skatter och transfereringar 

i kombination med ett givet mål på skatteintäktens 

storlek, i syfte att maximera den samhälleliga väl-

färdsfunktionen. Om vi utgår från skatten på arbets-

2. En uppdatering av ESO rapporten ges även i Sørensen (2011). En kort beskrivning av 
modellen ges i appendix 1.
3. Internationellt används uttrycket »the social planner«, utan att närmare gå in på vem det 
är som utför planeringen.
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inkomster, ska den enligt fördelningsargumentet vara 

högre för de med högre inkomst (betalningsförmåga).4  

Enligt effektivitetsargumentet skall marginalskatten 

vara lägre ju mer den påverkar arbetsutbudet. Det bör 

framhållas att optimal beskattning inte behandlar frå-

gan om skatteintäktens storlek utan enbart hur skat-

terna skall utformas givet en viss skatteintäkt. Skatte-

intäktens storlek är politiskt bestämd och det beslutet 

ingår inte i analysen. 

En komplikation är att den teoretiska model-

len för optimal skatt inte är baserad på individernas 

observerade inkomst utan på deras förmåga att tjäna 

en inkomst. Enligt den optimala skatteteorin syftar 

skatte- och transfereringssystemet till att omfördela 

från de som är mer produktiva (har högre förmåga att 

generera inkomst) till de som är mindre produktiva 

(har lägre förmåga att generera inkomst). Eftersom 

det i princip är omöjligt att observera produktivitet 

innebär det ett stort problem när det gäller den prak-

tiska utformningen av en optimal skatt.

Vi använder här en optimal beskattning av arbetsin-

komst som utgångspunkt. Där kan valet beskrivas som 

ett resultat av ett tvåstegsförfarande. På den första 

nivån bestämmer individen sitt val mellan konsumtion 

4. Litteraturen använder uttrycket »ability« och det är väsentligt att påpeka att det är 
individens »ability« som avgör betalningsförmåga. Eftersom inte skattemyndigheten kan 
observera »ability« eller individens produktivitet används istället individens inkomst för att 
bestämma skattens storlek. Det är detta som utgör informationsproblemet inom optimal 
beskattning.
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och fritid. Med konsumtion avses den inkomst som 

kan användas för konsumtion, ett begrepp synonymt 

med disponibel inkomst. Här ingår arbetsinkomster 

tillsammans med övriga inkomster som kapitalinkom-

ster men även bidrag och transfereringar med hänsyn 

till inbetalda skatter. Skatte- och bidragssystemets 

utformning påverkar individens konsumtionsmöjlig-

het, ibland även kallad budgetmängd.5 Individens val 

på den första nivån är en avvägning mellan fritid och 

konsumtion – mer fritid ger mindre arbetsinkomster 

och därmed mindre konsumtion. Individens välfärd 

bestäms i den enklaste modellen enbart av konsum-

tion och fritid. 

Den individuella välfärdsfunktionens (nyttofunktio-

nens) utseende har stor betydelse och ett grundläg-

gande antagande är att mer konsumtion och mer fritid 

medför ökad välfärd, men i en avtagande takt (konkav 

funktion). En ökning av konsumtionen med 10 000 

kronor innebär en större individuell välfärdsökning 

vid en låg inkomst jämfört med samma ökning vid en 

högre konsumtionsnivå och samma argument gäller 

för en ökning av fritid. Individens preferenser avse-

ende fritid och konsumtion är sedan avgörande för 

vilken kombination individen väljer. I den enklaste 

modellen finns enbart två sorters tid, fritid och arbete, 

varför valet av fritid indirekt blir ett val av arbetstid. 

5. Budgetmängden visar hur disponibel inkomst varierar med arbetstid.
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Detta val är således beroende av egenskaper som 

är specifika för individen. De val en individ skulle 

göra i en situation utan skatter på arbetsinkomst kan 

betecknas som den bästa kombinationen av arbetstid 

och konsumtion, för individen. En skatt på arbetsin-

komst ska utifrån en effektivitetsdimension utformas 

så att det ursprungliga valet inte påverkas. Utifrån 

effektivitetsargumentet är en progressiv skatt således 

inte att förorda, eftersom det innebär ett ökat pris på 

en ökning av arbetsinsatsen. En progressiv skatt är då 

ett exempel på en snedvridande skatt eftersom det 

medför en avvikelse från det som individen betraktar 

som sitt bästa val. Storleken på avvikelsen är ett mått 

på den negativa effektivitetseffekten. Hur individens 

arbetsutbud påverkas av en skatteförändring är en 

viktig faktor när en optimal skatteprofil ska utformas.6 

Samhällets välfärdsfunktion är summan av alla indi-

vidernas välfärd. Denna funktion bestäms också uti-

från individers konsumtion och fritid. Även här gäller 

att välfärden ökar med fritid och konsumtion men i 

avtagande takt. En ökning i konsumtionen med 10 000 

kronor är således en större välfärdsökning för en indi-

6. Denna känslighet mäts normalt med en elasticitet och teorin om individernas arbetsut-
bud särskiljer tre olika elasticiteter – en inkomstelasticitet som visar hur en inkomstföränd-
ring påverkar arbetsutbudet, en okompenserad löneelasticitet som visar hur en förändring i 
timlönen påverkar arbetsutbudet och till sist en kompenserad löneelasticitet som visar hur 
en förändring i timlönen påverkar arbetsutbudet när man samtidigt konstanthåller inkom-
steffekten. Timlönen avser lönen på marginalen, dvs. efter marginalskatten, och således 
påverkar skattesystemet marginallönen vilket är skälet till att en förändring i skatten via 
löneelasticiteten kan påverka arbetsutbudet. För utformningen av en optimal skatt är det 
den kompenserade elasticiteten som har betydelse.
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vid vid en låg konsumtionsnivå jämfört med en annan 

individ vid en högre nivå och samma argument gäller 

även för en ökning av fritid.7   

Den skatteutformning som ger den högsta välfär-

den, det vill säga summan av alla individernas välfärd, 

är den optimala. Optimal beskattning innebär således 

den maximala samhälleliga välfärdsnivån givet en viss 

förutbestämd nivå på skatteintäkten. 

Optimal beskattning fokuserar på två dimen-

sioner – effektivitet och fördelning. Effektiviteten 

avgörs på den första nivån och det är på denna nivå 

som individens beteendeanpassning sker. En skatt på 

arbetsinkomst kommer att minska konsumtionen och 

därmed välfärden. Utmaningen är att utforma skatten 

så att den får minsta möjliga snedvridande effekt. En 

progressiv skatt kan medföra att individen väljer ett 

lägre arbetsutbud än vad som annars varit fallet. Höga 

trösklar kan medföra att vissa väljer att inte arbeta. 

Bilden kompliceras när fördelningsargumentet vägs in 

och då kan en progressiv skatteskala vara det optimala 

trots effektivitetsförlusten.

Betydelsen av effektivitetsdimensionen för skat-

ternas utformning är till stor del en empirisk fråga om 

elasticiteternas storlek. Fördelningsdimensionen är 

7. Notera skillnaden jämfört med den individuella välfärdsfunktionen (nyttofunktionen) 
som tidigare nämndes. Den individuella välfärdsfunktionen avser välfärden vid olika nivåer 
av konsumtion och fritid för samma individ och samhällets välfärdsfunktion avser välfärden 
vid olika nivåer av konsumtion och fritid för olika individer.
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däremot en fråga om värderingar eller politik. I den 

akademiska litteraturen är det inte ovanligt att denna 

värderingsfråga analyseras genom att utgå från olika 

fördelningsmål. Det är framför allt två varianter som 

återkommer i forskningslitteraturen. Den ena är en så 

kallad »utilitaristisk« välfärdsfunktion, där alla indi-

viders välbefinnande, eller nyttor, har lika stor bety-

delse. Samhällsplaneraren antas i detta fall utforma 

skatte- och transfereringspolitiken så att nyttosum-

man över alla individer blir så stor som möjligt. Det 

andra fördelningsmålet baseras istället på en så kallad 

»Rawlsiansk« välfärdsfunktion, där syftet istället är att 

maximera välfärden för den sämst ställde individen.8  

I ett sådant extremfall har övriga individers välfärd 

ingen betydelse. Det är även möjligt att formulera för-

delningsmålet så att individers nyttor spelar roll men 

att de ges olika vikt beroende på var i inkomstfördel-

ningen individen befinner sig. 

Samhällets preferenser för omfördelning, skatter-

nas inverkan på människors beteende, produktivitets-

fördelningen (inkomstfördelningen), samt hur hög 

nettoskatteintäkt man vill ha för andra ändamål än 

ren omfördelning är alla avgörande för hur en optimal 

skatteskala ser ut. Eftersom omfördelning innefattar 

både beskattning och transfereringar, tolkas margi-

8. Efter den amerikanske filosofen John Rawls. Rawls mest citerade verk är »En teori om 
rättvisa« från 1971. 
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nalskatt här i termer av totala marginaleffekter, det 

vill säga summan av de marginaleffekter som ges av 

skatte- och transfereringssystemet. 

Kravet att skatterna på arbetsinkomster skall 

användas för omfördelning innebär att genomsnitts-

skatterna måste vara relativt höga för höga inkomster 

(det är höga inkomster som skapar höga skatteintäk-

ter), samtidigt som arbetsutbudet inte skall sned-

vridas allt för mycket i dessa inkomstintervall. Om 

genomsnittsskatterna skall vara höga utan alltför höga 

marginalskatter för höginkomsttagare måste även 

marginalskatterna på låga inkomster vara ganska höga. 

En omfördelning kan ske via en transferering till de 

som inte arbetar. Denna transferering beskattas sedan 

i snabb takt när arbetsinkomsten ökar, vilket förklarar 

varför marginalskatten är hög på de låga inkomsterna 

för att därefter falla när inkomsten ökar. Huruvida 

marginalskatten sedan planar ut eller fortsätter att 

falla beror bland annat på hur produktivitetsfördel-

ningen ser ut.9 

Vår presentation av optimala skatter har inled-

ningsvis baserats på Mirrlees (1971). En tidigare refe-

rens inom området optimal beskattning är Ramsey 

(1927). Ramsey utgick emellertid från varuskatter och 

hur dessa bör utformas för att minimera skatternas 

9. Detta är en skatteprofil som följer av den grundläggande modellen för optimal beskatt-
ning. Denna modell har utvecklats i olika riktningar som delvis leder till andra optimala 
skatteprofiler. För en beskrivning hänvisas till Blomquist och Aronsson i Flood mfl. (2013).
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effektivitetsförluster. Ett resultat som ofta åberopas 

är att skatten skall sättas i omvänd proportion till 

priskänsligheten på varan som beskattas (det vill säga 

låg skatt på varor med stor priskänslighet, hög skatt på 

varor med låg priskänslighet). Detta är ett argument 

för en differentierad varuskatt (moms). Den praktiska 

betydelsen kan emellertid ifrågasättas, då andra fakto-

rer som enkelhet måste beaktas vid skatternas utform-

ning. Detta kommenteras mer utförligt nedan.

Miljöskatter
Miljöskatter är ett exempel på en varuskatt, eller mer 

exakt en punktskatt.10 Frågan om en differentierad 

skatt på konsumtion har därför betydelse även för 

miljöskatter. Frågan diskuteras utförligt av Sørensen 

(2010) och han nämner, trots Ramseys resultat, åtta 

argument för en enhetlig varuskatt (moms). Ett starkt 

argument för en enhetlig skatt är att det saknas kun-

skap om de pris och framförallt korspris-elasticiteter 

som krävs för att införa en differentierad varuskatt. 

Dessutom skulle det, även om sådan information 

fanns, innebära att skattesatserna behöver ändras 

kontinuerligt när nya varor introduceras på markna-

den. Till detta kan läggas att gränsdragningen mel-

lan varuslag med olika beskattning ger upphov till 

10. En punktskatt har utöver att skapa skatteintäkter även syftet att påverka konsumtionen 
av en vara. De vanligaste punktskatterna är de på tobak, alkohol och energi.
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administrativa svårigheter. Ramseys princip innebär 

även ett problem när det gäller fördelningsargumen-

tet inom optimal beskattning. Ofta är varor med en 

låg priskänslighet sådana som kan klassificeras som 

nödvändighetsvaror och en hög skattesats på sådana 

varor drabbar låginkomsthushåll. En sådan beskatt-

ning medför en fördelningspolitik som bryter mot 

den optimala beskattningens principer såväl som mot 

dagens situation med exempelvis lägre moms på mat. 

Sørensens rekommendation, givet denna bakgrund är 

att en enhetlig moms införs.

Nästa steg är att kombinera modellen för inkomst-

beskattning med varubeskattning, vilket för oss ett 

steg närmare en situation där miljöskatter och då 

främst en grön skatteväxling kan analyseras. Denna 

typ av modell kallas ibland »optimal mixed taxation« 

(se exempelvis Atkinson och Stiglitz 1976). Välfärds-

funktionen i den enkla modellen som beskrivits ovan 

består enbart av fritid och konsumtion. Generalise-

ringen uppnås genom att den aggregerade konsumtio-

nen delas upp på ett antal olika varugrupper. En upp-

delning av konsumtionen på olika grupper innebär att 

differentierade varuskatter kan inkluderas i analysen.

När samhällsplaneraren har tillgång till både 

inkomst- och varuskatter ökar möjligheten att mot-

verka snedvridningen av arbetstiden som en skatt 

på arbetsinkomster kan ge upphov till. Modellen är 
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naturligtvis starkt stiliserad och bygger på ett antal 

begränsningar, men det förtjänar att framhållas att 

direkta och indirekta skatter och därmed en stor del av 

den totala skattebasen återfinns i modellen.11 

Denna generella ansats har sannolikt också haft 

betydelse för den praktiska utformningen av skat-

tepolitiken.12 Exempelvis är en slutsats som följer av 

modellen att varor som är komplement till fritid skall 

beskattas hårdare än de som är substitut när det finns 

ett samband mellan fritid och konsumtion av en vara. 

Detta innebär ett stöd för en lägre beskattning av 

hushållsnära tjänster (RUT), men mer tveksamt stöd 

avseende ROT. RUT-tjänster kan jämfört med ROT-

tjänster till mycket större del utföras av hushållen 

själva och således påverkas av individernas fritid (eller 

arbetstid). Genom att sänka priset på hushållsnära 

tjänster ökar hushållens användning av exempelvis 

städtjänster vilket leder till en tidsbesparing som i sin 

tur kan medföra en ökad marknadsarbetstid. ROT-

tjänster kräver emellertid i högre grad specialistkun-

skap som hushållen oftast inte har, exempelvis tjänster 

utförda av elektriker eller rörmokare. 

Ett annat exempel är insikten att skatter och offent-

liga utgifter bör utformas i samklang. En intressant 

11.En direkt skatt är en skatt som belastar den som betalar in den, exempelvis skatten på för-
värvsinkomster eller på kapitalinkomster. En indirekt skatt är en skatt som den som betalar 
in, oftast ett företag, lägger över på andra, exempelvis moms och punktskatter.
12. Detta kan vara något idealistiskt, det kan även vara så att den skattepolitik som har 
genomförts råkar sammanfalla med de resultat som följer av teorin.
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studie av Blomquist m.fl (2010) studerar sambandet 

mellan offentlig barnomsorg och skatter. Enligt förfat-

tarna är den del av marginalskatten som finansierar 

barnomsorgen icke-snedvridande, således ett argu-

ment för subventionerad barnomsorg. Detta innebär 

att frågan om skatters snedvridning även måste beakta 

hur skatten används.  

Vilken betydelse har då miljöskatter för utform-

ningen av en optimal skatt? Ett direkt sätt att föra in 

miljöskatter i analysen är att låta energi vara en av 

konsumtionsvarorna i individens varumängd och 

ställa frågan hur denna vara ska beskattas. Om energi 

behandlas som vilken vara som helst blir en viktig 

slutsats att en indirekt skatt inte har samma möjlig-

het att uppnå det fördelningsmässiga målet. Ett skäl 

är att en indirekt skatt är linjär (proportionerlig), till 

skillnad från skatten på arbetsinkomster som kan vara 

icke-linjär. En progressiv inkomstskatt förekommer i 

många länder men varubeskattningen är normalt pro-

portionell. Samtidigt kan en vara som framförallt kon-

sumeras av höginkomsttagare ha en fördelningsmäs-

sig effekt. Det är emellertid komplicerat att anpassa 

skatten på varukonsumtion, liksom att avgränsa vilken 

konsumtion som har lyxkaraktär. 

Energiskattens fördelningseffekter är därför en 

relevant fråga. Normalt är en konsumtionsskatt reg-

ressiv och det mesta tyder på att så även är fallet för 
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energi (vi återkommer senare till denna väsentliga 

fråga).13 Väljer vi att betrakta energi som en vara vilken 

som helst, jämförbar med potatis eller kaffe, är det 

naturligt att utgå från Ramseys princip och sätta skat-

ten på energi i omvänt förhållande till priselasticiteten 

för energi – om energianvändningen inte är särskilt 

priskänslig ska skatten vara hög, om priskänsligheten 

är stor ska skatten vara låg. Men som redan diskuterats 

bygger denna princip på en rad tveksamma antagan-

den och vi kan naturligtvis även välja att bortse från 

optimal beskattning och istället använda Sørensens 

argument för en enhetlig moms. 

Externa effekter
Ovanstående genomgång bygger på en förenkling och 

det kan ifrågasättas om energi bör ses som en vara jäm-

förbar med alla andra. En faktor som särskiljer energi, 

framförallt den energi som kommer från fossila 

bränslen, är att den har en extern effekt i form av en 

klimatpåverkan. Det ger oss anledning att återknyta 

till de externa effekter och Pigous principer som vi 

diskuterade i kapitel 2 och koppla dessa till frågan om 

optimala skatter, som belystes av den norske ekono-

men Agnar Sandmo 1975.  

13. En regressiv skatt innebär att låginkomsttagare i förhållande till sin inkomst får se en 
större andel av sin inkomst gå till skatt. En progressiv skatt innebär att skatten ökar mer för 
höginkomsttagare.
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En första konsekvens av att beakta externa effekter 

är att argumentet för en enhetlig moms inte längre gäl-

ler. Istället måste skatten på de varor vars konsumtion 

anses orsaka negativa externa effekter sättas till ett 

högre belopp. Detta gäller varor som alkohol, tobak, 

energi, miljö och vägtrafik som alla beskattas med så 

kallade punktskatter. Den totala skatten på energi och 

miljö uppgår enligt finansdepartements budgetpro-

position till drygt 74 miljarder kronor 2013. Till detta 

kommer även skatt på vägtrafik på mer än 17 miljarder. 

Som redan nämnts svarar de här skatterna tillsam-

mans för ca 5,6 procent av den totala skatteintäkten. 

Det bör noteras att beskattning av dessa varor följer 

en annan logik än beskattningen av övriga varor och 

arbetstid. Som redan påpekats skall en skatt ur effek-

tivitetssynpunkt utformas så att den snedvrider eller 

stör individernas beslut så lite som möjligt. Principen 

om en icke-störande skatt gäller emellertid inte varor 

med negativa externa effekter. Istället skall dessa 

skatter vara störande. De bör vara så pass störande att 

konsumtionen av varorna minskar för att kompensera 

för den samhälleliga kostnaden som konsumtionen 

medför. 

Det bör också framhållas att punktskatter kan för-

svaras utifrån skatteintäktsmotivet. Ett ytterligare 

försvar för en sådan skatt är att det är förnuftigt att 

sprida skatteintäkterna på flera skattebaser. 
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Sørensen ger en elegant formulering av optimal 

beskattning, som bygger på Sandmos modell, där det 

utöver skatt på varukonsumtion (utan externa effek-

ter) även ingår punktskatter. Individens nyttofunk-

tion består av fritid (arbetstid) och konsumtion av två 

varor, en med externa effekter och en utan. Den opti-

mala skatten på varan med externa effekter kan skrivas 

som en summa av två principer – Ramsey och Pigou. 

Enligt Ramsey-principen skall skatten vara negativt 

relaterad till efterfrågans priselasticitet och enligt 

Pigou-principen skall skatten sättas så att den externa 

kostnaden på marginalen internaliseras. Att dessa två 

principer kan skrivas som en summa innebär att skat-

ten som kompenserar för den externa effekten enbart 

skall läggas på den vara som orsakar den externa kost-

naden.14 Det skall framhållas att detta resultat följer av 

en rad antaganden; en speciell funktionell form på nyt-

tofunktionen; identiska individer; samt en inkomstbe-

skattning som inte påverkar beskattningen på varor. 

Modellen avser en representativ konsument och 

bortser från att individer är olika.15 En förenkling som 

vi kommenterar senare är att modellen förutsätter ett 

positivt arbetsutbud och beslutet att förvärvsarbeta 

ingår inte i analysen. 

14. Konjunkturinstitutet (2013) för en diskussion kring detta gällande den svenska ener-
giskattens olika mål, där de menar att koldioxidutsläppen skall minskas med hjälp av en 
koldioxidskatt, och inte en differentierad energiskatt. Se vidare diskussion i kapitel 5.
15. Se appendix för utförlig diskussion



Lennart Flood & Chiya Manuchery 

40

Vi har tidigare framfört att en differentierad moms 

är problematisk på grund av praktiska problem med att 

beräkna efterfrågeelasticiteter. Liknande argument 

gäller även för punktskatter. Här tillkommer dess-

utom problemet att mäta storleken på den externa 

kostnaden. Frågan om den externa kostnaden kompli-

ceras än mer då frågan är kopplad till olika nivåer. Det 

är en stor skillnad att beräkna effekten av kostnader på 

det lokala planet, exempelvis kostnaden för biltrafiken 

i en stad, jämfört med globala kostnader som exem-

pelvis global uppvärmning. Frågan om lokalt-globalt 

har också medfört olika principer i beskattningen. 

Handelssystemet för utsläppsrätter av koldioxid inom 

EU är en sådan princip. Ett väldesignat utsläppssys-

tem innebär ett kostnadseffektivt system eftersom 

det innebär att åtgärder för att reducera utsläppen 

genomförs där kostnaden är lägst. Sverige har dess-

utom en separat skatt på koldioxid, vilket innebär att 

de företag som inte ingår i EUs handelssystem betalar 

en högre koldioxidskatt än företag i nästan alla andra 

EU-länder. Det bryter mot principen att utsläppspri-

set skall vara samma för företag i olika länder. Samti-

digt kan det naturligtvis hävdas att en koldioxidskatt 

även kompenserar för lokala externa kostnader.

För att sammanfatta kapitlet kan sägas att en 

optimal skatt handlar om att finna en balans mel-

lan rättvis fördelning och ekonomisk effektivitet. I 
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en enkel grundmodell bryter miljöskatter ofta mot 

fördelningsprincipen i en optimal beskattning, efter-

som en prishöjning på exempelvis energi, som är en 

nödvändighetsvara, drabbar de med lägre inkomster 

jämfört med de med högre inkomster. Det finns ändå 

skäl att punktbeskatta varor med negativa externa 

effekter, som användning av energi från fossila källor. 

Skatten ska då utformas så att den påverkar hushållens 

beteende och minskar användningen av fossil energi. 

Punktskatterna har emellertid ett inneboende pro-

blem i att det är svårt att mäta den externa kostnaden, 

särskilt avseende kostnaderna på lokal eller global 

nivå, och därför kan det vara svårt att hitta den opti-

mala nivån. 
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Skatteväxling och 
dubbla vinster

Kapitel 5

Termen »grön« skatteväxling innebär vanligtvis 

att skatter på miljöstörande verksamhet införs eller 

höjs, varpå intäkterna används till att finansiera en 

sänkning av skatter som anses skadliga för samhället. 

En grundtanke med skatteväxlingen är att den inte 

bara kan ge en miljövinst utan också en effektivitets-

vinst i form av ett ökat arbetsutbud.

En grön skatteväxling infördes år 2000 och plane-

rades pågå till 2010. Vid regeringsskiftet 2006 avbröts 

emellertid skatteväxlingen, som fram till dess hade 

omfattat cirka 17 miljarder kronor. Skatteväxlingen 

innebar att delar av intäkterna från koldioxid- och 

energiskatten användes för sänkta inkomstskatter och 

arbetsgivaravgifter. 

En återkommande fråga kopplad till skatteväxling 

är om det finns en dubbel vinst att hämta från en grön 

skatteväxling. Den första vinsten består i välfärdsef-
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fekten av minskad miljöförstöring som en effekt av 

högre pris på miljöförstörande varor. Den andra vin-

sten kan beskrivas som en höjd välfärdseffekt på grund 

av effektivitetsförbättringar i övriga skattesystemet 

(exempelvis sänkt skatt på arbete).

Senare analyser visar på en mindre optimistisk 

syn både när det gäller grön skatteväxling och dubbla 

vinster, se exempelvis Brännlund (2005), Brännlund 

och Kriström (2012) men även Sørensen som vi kom-

menterar närmare. I Brännlund (2005) sammanfattas 

några av utmaningarna och problemen med en grön 

skatteväxling. Resultatet är bland annat beroende av:

• Skattebasernas storlek.

• Stabiliteten hos de olika skattebaserna.

• Arbetsutbudets lönekänslighet.

• Utsläppens priskänslighet.

• Miljöproblemets karaktär (Global/regional/

lokal).

Ett inbyggt problem vid en skatteväxling är att skat-

tebasen för en miljöskatt är betydligt mindre än skat-

tebasen för förvärvsinkomster. Även en kraftig ökning 

av en miljöskatt ger relativt små skatteintäkter vilket i 

sin tur möjliggör en relativt liten sänkning av skatten 

på förvärvsarbete. Till detta skall läggas problemet 

med en minskad skattebas för miljöskatten i det fall då 

skatten är framgångsrik och medför minskad konsum-
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tion av den miljöförstörande varan. Resultatet av en 

skatteväxling beror till stor del på hur stor beteende-

anpassningen är både när det gäller arbetsutbudet och 

konsumtionen av den miljöfarliga varan. 

Det är också viktigt att besvara frågan vilket syftet 

är med miljöskatten. Om syftet är att minska de glo-

bala utsläppen av växthusgaser konstaterar Bränn-

lund att en skatt på koldioxid är det mest naturliga. 

Det väsentliga är att koldioxidskatten sätts på rätt 

nivå. Det finns argument för att så redan är fallet (se 

exempelvis Hassler och Krusell 2013). Samtidigt är det 

svårt att hävda att en skatt i Sverige har någon mätbar 

betydelse för det globala utsläppet av koldioxid. Det är 

viktigt att komma ihåg att kriteriet för en framgångsrik 

miljöskatt inte enbart är att den minskar konsumtio-

nen av den miljöfarliga varan, det måste även finnas 

en positiv effekt på miljön för att skatten skall vara 

välfärdshöjande.1 Dessutom måste man vid en analys 

av skatteväxling beakta effekten på andra samhälls-

mål som fördelningseffekterna, dels med avseende på 

olika grupper i samhället, men även gällande regionala 

effekter.

I syfte att ge en analytisk beskrivning av en grön 

skatteväxling och frågan om dubbla vinster ger vi 

1. Ett argument för att trots detta införa eller höja miljöskatter i Sverige är att några länder 
måste gå före i miljöpolitiken. Dessutom kan det argumenteras att Sverige åtminstone bör 
ta en proportionerlig andel för att nå det internationellt överenskomna målet att hålla den 
globala uppvärmningen under två grader jämfört med förindustriella nivåer. 
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en kort sammanfattning av de resultat som följer av 

Sørensens modell.2 

Sørensen renodlar analysen av dubbla vinster 

i en modell som är en generalisering av den som 

användes för den tidigare analysen av en miljöskatt. 

Skillnaden är att här inkluderas även en skatt på 

arbetsinkomst. Den modell som Sørensen utgår från 

innehåller således tre skatter; en inkomstskatt; en 

varuskatt på en vara med externa effekter; och en 

varuskatt på en vara utan externa effekter. Välfärds-

effekten av att införa en intäktsneutral skatt på en 

vara med externa effekter kan skrivas som summan 

av två komponenter. Första välfärdseffekten kommer 

av att konsumtionen av den miljöförstörande varan 

minskar (miljöförstöringen minskar) som en följd 

av prisökningen. Den andra vinsten beror på hur för-

ändringen i konsumtion och arbetsutbudet påverkar 

den totala skatteintäkten. Den relevanta frågan är då 

om effekten alltid kommer att vara positiv. Den andra 

vinsten kallar Sørensen den dynamiska effekten på 

skatteintäkten. Den spelar en central roll i analysen 

och avgör om en skatteändring är effektiv eller inte 

(se appendix 1). 

Givet att skatteväxlingen är budgetneutral kan 

effekten på skatteintäkten beskrivas som summan 

av en statisk och en dynamisk effekt. Den statiska 

2. Se Appendix I för utförlig beskrivning av Sørensens modell.
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effekten mäter förändringen i skatteintäkten då ingen 

förändring sker i konsumtion och arbetsutbud (ingen 

beteendeanpassning). Följaktligen beskriver den 

dynamiska effekten den förändring i skatteintäkten 

som beror på en ändring i arbetsutbud och konsum-

tion. Eftersom reformen skall vara intäktsneutral 

är summan av den statiska och dynamiska effekten 

noll. Om den dynamiska effekten på skatteintäkten är 

positiv innebär det att den statiska effekten på skat-

teintäkten måste vara negativ. En negativ statisk effekt 

innebär lägre skatt och därmed en ökning av hushål-

lens disponibla inkomst, inkomstökningen innebär 

en positiv välfärdseffekt och medför en positiv andra 

vinst. 

Den avgörande frågan är således vad som kan 

förväntas för dynamisk effekt. Sørensen analyserar 

frågan under antagande att elasticiteterna för de två 

varorna (med och utan externa effekter) är densamma 

och att välfärdsfunktionen och arbetsutbudsfunktio-

nen antar en speciell funktionell form. Under dessa 

villkor går det att visa att det inte finns någon andra 

vinst. Skälet är att en intäktsneutral miljöskatt inte 

skapar ökade arbetsincitament. Miljöskatten innebär 

enbart en förändring från direkt till indirekt beskatt-

ning av förvärvsarbete. Intuitionen är att om skatterna 

är optimala i utgångspunkten (före införandet av en 

grön skatteväxling) innebär reformen inga ökade 
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incitament för ett ökat arbetsutbud. Det är enbart om 

skatterna inte är optimala i utgångsläget som det kan 

finnas en möjlighet för en andra vinst. Om varan med 

den externa effekten är för lågt beskattad i utgångslä-

get finns en möjlighet för en andra vinst men om den 

istället är för högt beskattad i utgångsläget kan en 

negativ andra vinst uppstå.

Sørensens teoretiska analys ger således en pessi-

mistisk syn på möjligheten för dubbla vinster och hans 

sammanfattning är att en miljöskatt skall motiveras 

med miljövinster och inte baseras på en förhoppning 

av eventuella ytterligare vinster. Det behöver emel-

lertid framhållas att resultatet följer av en rad antagan-

den som inte är fullt realistiska. 

En väsentlig fråga är till exempel hur situationen ser 

ut före reformen. Om utgångspunkten är att skatterna 

på arbete och miljön är optimala finns inget utrymme 

för en andra vinst. Detta leder naturligtvis till frågan i 

vilka fall skatterna är optimala och hur vi vet att de är 

det. Ett alternativ och förmodligen ett ganska realis-

tiskt förhållningssätt är att betrakta skattesystemet 

som det ser ut i utgångspunkten och sedan utvärdera 

effekterna av en budgetneutral skattereform. Då blir 

frågan om en reform är välfärdshöjande eller inte jäm-

fört nuvarande system.

En sådan situation kan till exempel vara då det finns 

skäl att anta att miljöproblemen är växande varför en 
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grön skatt bör införas eller höjas. Skatten skapar extra 

intäkter som kan användas för att sänka skatten på 

arbete. Om denna sänkning medför en ökad välfärd 

samtidigt som den gröna skatten minskar miljöpro-

blemet finns en andra vinst. En intressant diskussion 

och fördjupning ges i Sandmo (2000). 

Det skall även påpekas att det finns flera definitio-

ner på begreppet dubbel vinst. Ett alternativ till den 

konventionella synen är att definiera den andra vin-

sten som en minskning av arbetslösheten (Bovenberg 

och van der Ploeg 1996). Det är en direkt och enkel 

tolkning som har en hög relevans med dagens höga 

nivåer på arbetslösheten. Möjligen har denna tolk-

ning en större relevans än den konventionella som 

utgår från en eventuell effektivitetsförbättring i skat-

tesystemet. Den gröna skatteväxling som diskuteras 

då målet är minskad arbetslöshet är att miljöskatten 

används för att finansiera en sänkning av arbetsgivar-

avgiften.

Diskussionen om denna alternativa definition leder 

till ytterligare en invändning mot den teoretiska analy-

sen i Sørensen, eftersom den bygger på en modell som 

inte fångar upp effekter på sysselsättningen. Beslutet 

att börja arbeta eller för den delen sluta arbeta ingår 

inte. Det är enbart arbetsutbudet, givet sysselsätt-

ningen, som ingår i analysen. 

Detta innebär att effekter av en ändrad ersättnings-
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grad inte kan utvärderas.3 En reform som medför en 

sänkning av ersättningsgraden kan därför vara fören-

lig med en andra vinst. Vi utgår därför från en sådan 

möjlighet och i nästa avsnitt studeras möjligheten av 

att en andra vinst kan uppkomma i det fall då intäkten 

av reformen utnyttjas till att sänka skatten för de som 

förvärvsarbetar. 

En utvärdering av femte  
jobbskatteavdraget
Jobbskatteavdraget är ett exempel på en reform som 

är avsedd att öka sysselsättningen. Det femte jobb-

skattavdraget som infördes januari 2014 motsvarar en 

skattesänkning på 12 miljarder kronor och vi genomför 

nedan en simulering för att utvärdera vilka effekter det 

får på hushållens ekonomi och den offentliga budge-

ten. Till skillnad från den reform som infördes första 

januari 2014 bygger vår reform emellertid på en grön 

skatteväxling, där jobbskatteavdraget finansieras av 

en höjd bensinskatt. Utvärdering genomförs med ett 

verktyg som heter SWEtaxben, en mikrosimulerings-

modell som utvecklats för att analysera effekter av 

3. Ersättningsgrad definieras som disponibel inkomst då individen inte förvärvsarbetar 
dividerat med disponibel inkomst då individen arbetar heltid. En ersättningsgrad på exem-
pelvis 70 procent innebär att individen har 70 procent av sin disponibla inkomst då han inte 
arbetar jämfört med att arbeta heltid. Uppenbarligen har utöver skatter bidragsystemens 
utformning en stor betydelse för ersättningsgraden.
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skatt/bidragsförändringar på hushållens ekonomi.4 Då 

SWEtaxben inte innehåller hushållens konsumtion av 

varor och därmed inte tillåter en möjlighet att studera 

effekten av varuskatter genomförs en starkt förenk-

lad analys. Modeller tar hänsyn till effekten av jobb-

skattavdraget (hushållen anpassar sitt arbetsutbud), 

men inte till hur höjningen av bensinpriset påverkar 

efterfrågan på bensin. Den miljömässiga vinsten av en 

bensinskattehöjning går utanför vad som är möjligt 

att analysera i denna studie. Således utvärderas enbart 

den möjliga andra vinsten av reformen.

Vi utgår från information i Sterner (2012) som dis-

kuterar bensinskattens fördelningseffekter. Genom 

att utnyttja data över hushållens konsumtion av ben-

sin tillsammans med uppgifter om hushållens disponi-

bla inkomster görs en beräkning av hur bensinskatten 

skiljer sig åt över olika inkomstgrupper. Tabell 2 ovan 

bygger på en avläsning av figur 3 i Sterner och visar hur 

bensinskatten varierar över inkomstdecilerna.

Som synes är bensinskatten regressiv. Skatteande-

len för den lägsta inkomstandelen är ca tre gånger så 

stor jämfört med den högsta. En stor fördel med det 

4. En kort beskrivning av SWEtaxben ges i appendix 2.

Tabell 2. Bensinskatten i procent av hushållens disponibla 
inkomst, år 2004-2006.  

Inkomstklass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skatteandel 2,2 1,6 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,7
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underlag som ingår i tabell 2 är att detta avser effekten 

av bensinskatten på alla transporter. Det är inte enbart 

bensinkostnaden för de som har bil som ingår utan 

även allmänna transporter ingår, för detaljer se Ster-

ner 2012.5 

Vi utgår från att den bensinskattehöjning som krävs 

för att finansiera det femte jobbskatteavdraget har 

samma fördelningsprofil som den som visas i tabell 2. 

Resultaten sammanfattas i tabell 3. I kolumn 1 visas 

effekterna av det femte jobbskatteavdraget på hushål-

lens ekonomi och den offentliga budgeten givet inga 

beteendeförändringar. Dessa beräkningar avser effek-

ten år 2014 när det femte jobbskatteavdraget infördes. 

Den totala skatten minskar med 12,6 miljarder och 

naturligtvis, då ingen anpassning sker, ökar den dispo-

nibla inkomsten med lika mycket. Den enda effekten 

av intresse för den offentliga budgeten är att vi antar 

att intäkten av moms ökar eftersom hushållens dispo-

nibla inkomst ökat. Här antas att hela ökningen konsu-

meras till en genomsnittlig momssats på 17,6 procent. 

Detta innebär en ofinansierad del på 10,4 miljarder. 

I kolumn 2 redovisas resultaten från utgångspunk-

ten att individernas arbetsutbud påverkas av reformen. 

Omräknat till helårsekvivalenser innebär reformen en 

5. Sterner argumenterar för att bensinskatten är neutral snarare än regressiv. Detta är 
ett resultat som erhålls då hushållens utgifter används istället för hushållens disponibla 
inkomster. Dessutom förs en diskussion om att intäkterna av bensinskatten kan användas 
för omfördelning till de hushållen med lägst inkomster. Här utgår vi från disponibel inkomst 
och då följer att bensinskatten är regressiv.
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ökning av arbetstiden med cirka 11 000 heltidsjobb.6  

Denna ökning innebär ökade arbetsinkomster vilket 

medför att minskningen i skatteintäkten inte är så stor 

som i kolumn 1 och därmed att ökningen i disponibel 

inkomst är större. Momsintäkterna blir större och nu 

tillkommer även ökade arbetsgivaravgifter. Tillsam-

mans ger det ett underskott på nästan 8 miljarder 

kronor. Jobbskatteavdraget bidrar till en jämnare 

inkomstspridning, men effekten är liten, vilket fram-

går av att Gini-koefficienten har minskat, dessutom 

är reformen välfärdshöjande.7 Om ansvarig politiker 

(planeraren) har en hög ojämlikhetsaversion (»Rawl-

sian«) ger det en något högre ökning i välfärden än då 

en rent utilitaristisk välfärdsfunktion används. Tolk-

ningen av välfärdseffekten är dock inte helt korrekt 

eftersom reformen är underfinansierad. Välfärdsef-

fekten bör enbart beräknas för intäktsneutrala refor-

mer.

Kolumn 3 visar resultaten om reformen finansieras 

med en varuskatt, i vårt fall en höjning av bensinskat-

ten. Bensinskatten är en grön skatt, det vill säga den 

beskattar en vara med negativa externa effekter, men 

resultaten i vår enkla simulering är helt oberoende av 

vilken vara det är som beskattas. Resultaten är däre-

6. Helårsekvivalenser är en omräkning av effekten på arbetade timmar till helårsjobb.
7. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-
koefficientens högsta värde är ett, då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla 
inkomster. Gini-koefficientens lägsta värde är 0, då är inkomsterna för alla inkomsttagare 
lika stora.
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mot beroende av den fördelningsprofil i tabell 2 som vi 

utgår från. 

I princip kan vi även ta hänsyn till att prishöjningen 

påverkar konsumtionen genom att utgå från en pri-

selasticitet. Det kan här vara rimligt att utgå från en 

priselasticitet på både bensin och diesel eftersom pris-

höjningen avser drivmedel för transporter. En nyligen 

gjord studie av Brännlund (2013) visar på en priselasti-

citet på lång sikt för bensin och diesel på -0.33 procent. 

En prishöjning på en procent minskar således konsum-

Tabell 3. Det femte jobbskatteavdraget och höjd bensinskatt

 Jobbskatte-
avdraget

Jobbskatte-
avdraget och 
höjd bensinskatt

Utan anpassning
(1)

Med  anpassning
(2)

Med anpassning
(3)

Total skatt (Mdkr) -12,6 -12,0 -0,2

Disponibel 
inkomst (Mdkr)

12,6 14,5 2,3

Arbetstid 
(helårsekv.)

0 11 073 3 266

Moms (Mdkr) 2,2 2,6 0,4

Arbetsgivar-
avgifter (Mdkr)

0 0,9 0,3

Budgeteffekt 
(Mdkr)

-10,4 -7,9 -0,1

Gini procentuell 
förändring

-0,2 0,2

Välfärd procen-
tuell förändring

»Rawlsian« 0,77 0,37 

Utilitaristisk 0,40 0,02

Källa: Egna beräkningar
Not: Vid beräkningen av välfärden avser Rawlsian en situation där en mycket 
stor vikt läggs på de som har lägst inkomst och utilitaristisk en där alla har 
samma vikt.
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tionen med 0.33 procent. Dessvärre har vi ingen infor-

mation hur denna elasticitet varierar för olika individer, 

vilket hade varit intressant ur fördelningssynpunkt. 

Kalkylen nedan utgår istället från den skatteintäkt som 

bensinskatten måste generera för att täcka underskot-

tet av det femte jobbskatteavdraget. Vi kan se det som 

att detta belopp inkluderar effekten av priselasticite-

ten. Detta skall även betraktas som en långsiktig effekt 

både med hänsyn till effekten på arbetsinkomster som 

effekten på efterfrågan av drivmedel. 

Som framgår av kolumn 3 innebär skatten att 

arbetstidsökningen från jobbskatteavdraget motver-

kas och nu enbart motsvarar drygt 3 000 helårsekvi-

valenser. Det ger en lägre ökning av arbetsinkomster 

och följaktligen inte lika stor dynamisk effekt på skat-

teintäkten. Skatten på bensin ger en så pass stor skat-

teintäkt att den totala minskningen i skatteintäkten 

nu uppgår till enbart 200 miljoner kronor. Moms och 

arbetsgivaravgifter gör att budgetunderskottet, som 

avsett, blir nästan noll.8  

Den totala skattehöjningen på drivmedel som krävs 

för budgetneutralitet uppgår till drygt 11 miljarder kro-

nor. Eftersom bensinskatten är regressiv innebär det 

att minskningen i inkomstspridningen som orsakades 

av jobbskatteavdraget nu motverkas (Gini koefficien-

8. Det här resultatet erhölls genom att göra upprepade simuleringar där en praktiskt taget 
neutral bensinskatt till sist uppnåddes (ett litet underskott på 100 mkr).
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ten ökar med 0,2%) men samtidigt kvarstår en liten 

ökning i välfärden. Ökningen beror emellertid helt 

och hållet på jobbskatteavdraget. Som tidigare nämnts 

är det inte korrekt att jämföra välfärdseffekten enligt 

beräkningarna i kolumn två och tre eftersom resultaten 

i kolumn två bygger på en underfinansierad reform. 

Underfinansieringen innebär att hushållens disponi-

bla inkomster är för höga och vilket medför en högre 

välfärd. Den minskning av välfärden som sker i kolumn 

tre jämfört med kolumn två beror både på att reformen 

nu inte är underfinansierad och på att bensinskatten 

är regressiv. Samtidigt förtjänar det att framhållas 

att finansieringen av jobbskatte avdraget via en höjd 

bensinskatt även förväntas ge en miljövinst. Detta 

kan då vara ett argument för en sådan finansiering. 

Naturligtvis vore det önskvärt om det gick att finna en 

finansiering som både hade positiva miljöeffekter och 

medförde en minskning av inkomstfördelningen.

Således krävs en skatteintäkt i storleksordningen 

11 miljarder för att finansiera det femte jobbskat-

teavdraget. Hur rimlig är en sådan ökning? Enligt 

Finansdepartementets specifikation av budgetens 

inkomster 2013 uppgår energiskatten på bensin till 

drygt 11 miljarder och koldioxidskatten på bensin till 

närmare 9 miljarder. Antag för enkelhetens skull att 

hela ökningen läggs som en energiskatt och antag 

även att hushållens eller företagens konsumtion inte 
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påverkas; då innebär det att energiskatten som maxi-

malt behöver fördubblas. Är en fördubbling av ener-

giskatten möjlig? Sett till dagen nivå på energiskatten 

motsvarar det en ökning på drygt tre kronor per liter 

bensin (miljöklass 1).9 Om detta är en rimlig ökning är 

svårt att bedöma. Fördelningseffekterna av en sådan 

ökning är en utmaning. Om skatten slår igenom utan 

några andra kompenserade åtgärder blir bilåkande 

relativt sett dyrare för de grupper i samhället som inte 

får en fördel av jobbskatteavdragets skattesänkning. 

För de som förvärvsarbetar beror effekten på hur stor 

möjlighet det finns att påverka bensinkonsumtionen. 

En högre inkomst kan innebära en ökad möjlighet att 

byta till en nyare bil med mindre förbrukning av fossila 

bränslen. Om avsikten med miljöskatter är att ändra 

individers beteende och minska utsläppen är detta 

emellertid precis vad som skall ske.

Miljöskatternas  
fördelningseffekter
En väsentlig fråga när det gäller grön skatteväxling 

och om en sådan kan vara välfärdshöjande är frågan 

om fördelningseffekter. Riksrevisionen (2012) har 

9.Räknat på bensin krävs en skattehöjning på ca 3kr/liter. Skulle intäkten fördelas på bensin 
och diesel skulle höjningen vara ca 1,80kr/liter. För utvärderingen av välfärdseffekterna 
spelar detta emellertid ingen roll eftersom resultaten i modellen är okänslig för vilken typ av 
vara som beskattas. Det centrala är att en total skattehöjning på 11 miljarder, används för att 
kompensera ett intäktsbortfall på motsvarande belopp.
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studerat frågan i detalj och utnyttjar mikrosimule-

ringsmodellen FASIT för dessa beräkningar. FASIT 

är en mikrosimuleringsmodell liknande SWEtaxben 

men innehåller, till skillnad från SWEtaxben, informa-

tion om hushållens konsumtionsutgifter. Enligt deras 

beräkning var år 2007 hushållens totala utgifter för 

energi-, koldioxid- och fordonsskatter 38,9 miljarder 

kronor. Största delen av utgifterna utgjordes av energi- 

och koldioxidskatter, se figur 6.

När det gäller miljöskatternas effekter på hushållens 

utgifter beror det som tidigare nämnts på priskänslig-

heten (elasticiteten). Det finns studier som kommer 

fram till att koldioxidskattens påverkan på hushållen 

beror på var i landet man bor. Koldioxidskattens inver-

kan på konsumtionen är störst för hushåll på landsbyg-

den och mindre orter. När det gäller effekter för olika 

inkomstgrupper, kommer olika studier fram till skilda 

resultat. Enligt vissa studier har höjd koldioxidskatt 

Figur 6. Procentuell fördelning av hushållens utgifter för 
miljöskatter 2007.

Källa: Riksrevisionens bearbetningar 
av SCB:s beräkningar i mikrosimule-
ringsmodellen FASIT (Riksrevisionen 
2012).

Fordonsskatt

Energiskatt

Koldioxidskatt

Energiskatt på el
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störst inverkan på konsumtionen hos hushållen med 

låg inkomst; de påverkas mer av en höjd koldioxids-

katt.10 Skatten är då regressiv. Andra studier redovisar 

att skatten på drivmedel, i vilken koldioxidskatt är 

en viktig komponent, i stort sett är neutral mellan 

inkomstgrupperna eller rentav progressiv.11  Om en 

skatt är progressiv har den större inverkan på konsum-

tionen hos hushåll med hög inkomst än hos hushåll 

med låg inkomst. En orsak kan vara att hushåll med låg 

inkomst oftare saknar bil än hushåll med hög inkomst.

En slutsats som vi drar är att en grön skatteväxling, 

då vi bortser från en eventuell miljövinst, förväntas 

ha små eller obetydliga välfärdshöjande effekter. För 

att erhålla väsentliga effekter på välfärden krävs att 

skatten på konsumtionen av varan med externa effek-

ter inte är regressiv. Ur fördelningsargumentet är det 

enklare att argumentera för en skatteväxling där finan-

sieringen sker genom att höja skatten på en vara som är 

progressiv, exempelvis en fastighetsskatt. Frågan om 

en välfärdshöjande grön skatt blir än mer komplicerad 

om vi försöker ta hänsyn till långsiktiga anpassningsef-

fekter. Förmodligen är det mer konstruktivt att enbart 

se till det primära syftet med en miljöskatt; att förbättra 

miljön och att göra det på ett så enkelt sätt som möjligt. 

10. Riksrevisionen anger ett flertal källor i sin rapport. Här kan nämnas Kriström med 
flera i Långtidsutredningen 2003, bilaga 11, s. 88 f., Brännlund i SOU 2003:60 s. 260 f., samt 
Konjunkturinstitutet specialstudie nr 18, 2008, s. 60 f.
11. Riksrevisionen nämner; Ahola, Carlsson och Sterner i Ekonomisk debatt 2009:2 och 
Konjunkturinstitutet, Specialstudie nr 18, 2008, s. 60 f.
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Författarnas  
avslutande  
diskussion och  
reflektioner

Kapitel 6

Denna studie har framför allt behandlat frågan 

om en grön skatteväxling och speciellt möjligheten till 

dubbla vinster – en första vinst i form av bättre miljö 

och en andra vinst i form av ett effektivare skattesys-

tem som bidrar till ökad sysselsättning. Utgångspunk-

ten har varit att betrakta miljöskatter och dess utform-

ning utifrån teorin för optimal beskattning

Grön skatteväxling och dubbla vinster
En första insikt är att det inte finns några starka teore-

tiska argument för en dubbel vinst i det fall skatterna 

redan är optimalt utformade. Det är enbart om skat-

terna inte är optimala i utgångsläget det kan finnas 

en möjlighet för en andra vinst. Naturligtvis är det ett 

starkt antagande att utgå från att skatterna är opti-

mala. Om vi vet att exempelvis bensinpriset är för lågt 

 i relation till sina externa kostnader är utgångspunk-
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ten inte optimal. En naturlig invändning är att detta 

kan justeras oberoende av en eventuell skattesänk-

ning på arbetsinkomster. Likaså kan det diskuteras om 

exempelvis skatten på arbete är optimalt utformad. 

Vi framhåller emellertid att ovanstående teoretiska 

resultat bygger på en modell (Sörensens) som inte är 

helt realistisk. En brist med modellen är att den inte 

tar hänsyn till skatternas eventuella effekter på sys-

selsättningen, utan utgår från en situation där anpass-

ningen sker i arbetstid givet att man är sysselsatt. En 

situation där en grön skatteväxling eventuellt kan vara 

att föredra är då en reform är ägnad att påverka sys-

selsättningen. Jobbskatteavdraget är ett exempel på 

en reform där det huvudsakliga syftet är att öka antalet 

som förvärvsarbetar. 

Vi genomförde därför i kapitel 4 en utvärdering av 

de förväntade effekterna av att finansiera det femte 

steget i jobbskatteavdraget som infördes 2014 genom 

en höjning av bensinskatten. Den definition av dub-

bel vinst som vår fram ställning bygger på kallas ibland 

en stark dubbel vinst. Enligt denna definition skall en 

skatteväxling leda till en välfärdshöjning, exklusive 

miljövinsten.1

Resultatet tyder på att en skattesänkning likt det 

1. Det kan möjligen hävdas att en viss välfärdshöjning erhålls i det fall vi enbart betraktar 
effekten för de med allra lägst inkomst (”Rawlsian”) detta fall är emellertid lite extremt och 
vi föredrar därför att främst utgå från det s.k utilitaristiska fallet där nyttan för alla individer 
har samma vikt.
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femte jobbskatteavdraget för att bli budgetneutralt 

krävde en finansiering i storleksordningen 8– 11 mdkr. 

En höjning av bensin skatten i den storleksordningen  

(3 kronor/liter) medför enligt vår utvärdering en väl-

färdsminskning och skälet till detta är att bensinskatten 

är regressiv. När de två åtgärderna jobbskatte avdraget 

och bensinskattehöjningen vägs samman, visar utvär-

deringen att de negativa välfärdseffekterna som följer 

på en bensinskattehöjning kompenseras av de positiva 

välfärdseffekterna som följer på ett jobbskatteavdrag. 

Den totala välfärden blir i princip oförändrad.  

En avgörande fråga för om en grön skatt ger ökad 

välfärd är effekten på hushållens inkomstfördelning. 

Om en sådan skatt kan utformas så att den är progres-

siv, en högre proportionell kostnad för de med högre 

inkomst, kan den även ge ökad välfärd. Utmaningen är 

att utforma skatten så att den slår hårdast på de med 

högst inkomster, normalt kan det motsatta förväntas.

Optimal beskattning och miljöskatter
Vilken betydelse skall man då ge teorin om optimal 

beskattning? Det är trots allt en mycket abstrakt 

teori som är svår att ta hänsyn till när det gäller den 

praktiska utformningen av skatter. Den optimala 

beskattningsteorin ger i regel upphov till en kompli-

cerad skattestruktur. När det gäller varubeskattning, 

som miljöskatter, är den optimala skatten i allmänhet 
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differentierad och en differentierad skatt skapar kom-

plikationer. När det gäller utformningen av en optimal 

miljöskatt behövs även information om storleken på 

de externa kostnaderna. Ett argument mot teorin om 

optimala skatter är därför att det krävs information 

om hur stor hushållens och företagens anpassning 

till ändrade skatter är, samt för miljöområdet även en 

uppfattning om storleken på den externa kostnaden. 

Istället för att söka en optimal skatt är ett alternativ 

att utforma skatten så enkelt som möjligt. Miljöskat-

ter är utan tvekan komplicerade, delvis som en följd av 

att de ofta ska bidra till att uppnå fler mål men även på 

grund av internationella förpliktelser. Det komplice-

rade regelsystemet skapar stora problem när det gäller 

företagens beslutsunderlag. En intressant diskussion 

om möjligheten att effektivisera klimatpolitiken ges i 

Brännlund och Kriström (2010). Ett sätt att skapa en 

ökad enkelhet avseende exempelvis beskattning av 

växthusgasutsläpp är att fokusera på grundproblemet 

– att minska utsläppen av växthusgaser. 

Även Konjunkturinstitutet har diskuterat konse-

kvensen av komplicerade system och konflikt med 

målen i miljöpolitiken ges i en nyligen publicerad 

rapport av Konjunkturinstitutet (2013). Här upp-

märksammas speciellt energiskatten som tas ut 

på el, bränslen för uppvärmning och drivmedel för 

transporter och arbetsmaskiner. För olika uppvärm-
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ningsbränslen är skattenivån numera satt efter ener-

giinnehållet i bränslet. För hushåll och näringslivet, 

förutom energiintensiv industri, är energiskatten på 

el högre per kilowattimme än för uppvärmningsbräns-

len. För energiintensiv industri gäller det motsatta. 

Biobränslen är till stor del befriade från energiskatt. 

Konjunkturinstitutet menar att det är ett exempel på 

en motsägelsefull politik. Även om skattebefrielsen 

av biobränslen gynnar förnybarhetsmålet motverkas 

effektiviseringsmålet, eftersom även biobränslebase-

rad energianvändning kan vara ineffektiv. Dessutom 

styr koldioxidskatten redan energianvändningen mot 

ökad andel förnybar energi. Konjunkturinstitutet 

menar att det inte behövs någon differentiering av 

energiskatten för att styra mot förnybarhetsmålet. 

Förutsättningarna för att bedriva en kostnadseffek-

tiv klimatpolitik uppnås genom att styra direkt mot 

utsläppen, och inte genom låsa fast mängden förnybar 

energi och energieffektivisering vid särskilda mål. 

I Sveriges fall kommer en del av utsläppsminsk-

ningen att ske genom EU:s handel med utsläppsrätter. 

Då detta innebär en internationell förpliktelse finns 

ingen anledning att diskutera huruvida detta är ett 

effektivt sätt eller inte. Utöver detta har Sverige även 

nationella ambitioner. En övergripande synpunkt är 

att eftersom Sveriges andel av de globala utsläppen är 

försumbar, bör dessa ambitioner inte styras av målet 
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att minska de globala utsläppen av växthusgaser utö-

ver vad som anses krävas för att Sverige ska bidra till 

sin del av att minska utsläppen till en nivå som håller 

den globala uppvärmningen under 2 grader, vilket 

överenskommits i flera FN-sammanhang.2 Det före-

faller rimligare att en målsättning istället bör vara att 

minska lokala miljörelaterade problem. I ett lokalt 

perspektiv är det i transportsektorn de största effek-

terna kan förväntas. En skatt på koldioxid är då ett 

effektivt medel för att uppnå målet att minska utsläpp 

av koldioxid från transporter, men även andra utsläpp 

som följer av transporter. 

Kostnader för miljöpolitik –  
författarnas avslutande reflektioner
Ett ofta diskuterat problem inom miljöområdet är den 

höga kostnaden som följer av en alltför ambitiös poli-

tik, ibland också av politik med otydliga mål. Kungliga 

Vetenskapsakademien har exempelvis varnat för alltför 

omfattande utbyggnad av vindkraft. De framhåller att 

svensk elproduktion redan idag är i det närmaste fossil-

fri. Deras rekommendation är istället att fokusera på att 

minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn. 

I detta sammanhang förtjänar den ofta hyllade och 

2. En vanlig invändning mot argumentet att Sveriges utsläpp inte har någon global betydelse 
är att en ambitiös miljöpolitik har en viktig demonstrationseffekt, Sverige skall av detta 
skäl ligga i framkant när det gäller miljöpolitik. En kritik av detta synsätt framförs i en SNS 
rapport av Brännlund och Kriström (2010)
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omdiskuterade tyska energiomställningen Energie-

wende särskild uppmärksamhet. Den danske ekono-

men Björn Lomborg benämner i en artikel i Svenska 

Dagbladet (2014-03-09) exemplet med den tyska sats-

ningen på förnyelsebar energi som avskräckande. Det 

baserar han på att de tyska hushållens elpriser, bland 

annat som en följd av att de är med och subventione-

rar utbyggnaden av förnybar energi genom så kallade 

feed-in tariffer, ligger 48 procent över det europeiska 

genomsnittet. Detta sker samtidigt som europeiska 

elpriser stigit med nära 40 procent sedan 2005 medan 

elpriset i USA har gått ner. Energikostnaden för den 

tyska industrin är 19 procent högre än genomsnittet  

i EU. Den tyska energipolitiken har inte heller medfört 

minskade koldioxidutsläpp utan dessa har ökat något 

sedan år 2011. En fördjupad kritik mot Energiwende 

ges även i nyligen publicerad rapport av SKGS.3 Deras 

rekommendation är att Sverige inte följer det tyska 

exemplet.4 

I en diskussion om kostnadseffektiv klimatpolitik 

kan även frågan om den naturvetenskapliga grun-

den lyftas. Slutsatserna från IPCC:s rapport ger litet 

utrymme för något annat än att det krävs politiska 

åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Samtidigt bedriver Sverige redan en i jämförelse med 

3. http://www.skgs.org/wp-content/uploads/2014/08/ENERGIEWENDE_V4.pdf
4. Det bör påpekas att SKGS nämner att de tyska koldioxidutsläppen förklaras av en rad 
faktorer och inte enbart av de politiska styrinstrumenten i energiwende.
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andra länder en ambitiös klimatpolitik. Enligt bland 

andra Golosev m.fl. (2014)5 har Sverige idag en nivå på 

sin koldioxidskatt som ligger nära den optimala nivån 

sett till utsläppens externa kostnader. En av Sveriges 

främsta klimatforskare Lennart Bengtsson framhåller 

i en intervju i Dagens Nyheter (2013-02-03) att klimat-

förändringarna är ett hot, men han framhåller också 

att delar av debatten kring klimatförändringarnas 

effekter blir så polariserad att den riskerar leda till en 

ängslan som förlamar istället för att leda till handlings-

kraft. I värsta fall kan ängslan också leda till en politik 

med oklar effekt på utsläppen som får oproportioner-

liga negativa ekonomiska konsekvenser för svenska 

hushåll och företag. Därför krävs inom miljöpolitik 

liksom i andra politikområden att reformer utformas 

med eftertanke och vetenskapligt stöd i tillägg till de 

politiska värderingarna. 

Vi avslutar med att uppmärksamma fördelarna 

med den koldioxidskatt som vi redan infört i Sverige. 

Enligt Golosov m.fl (2014)  är en global koldioxidskatt 

det bästa policyinstrumentet för att ta hänsyn till den 

externalitet som orsakas av förbränning av fossila 

bränslen. Enligt deras beräkningar ligger den optimala 

skattenivån på en liknande nivå som den vi har i Sve-

rige. Detta är en intressant reflektion i anslutning till 

alla de policyförslag som idag förs fram när det gäller 

5. För en mer lättläst version se Hassler och Krusell (2013).
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miljöområdet. Det förtjänar att framhållas att den 

nuvarande svenska skatten på koldioxid är ett exempel 

på en i ett internationellt perspektiv framåtsträvande 

politik. Att förespråka status quo, ingen förändring, 

inom detta område förtjänar att kallas en ambitiös 

politik. 
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Sørensens modell bygger på arbeten av Hansson 

(1984),  Benge (1999) och Goulder och Williams(2003). 

En fördel med Sørensens analys till skillnad från tidi-

gare studier är att den tar hänsyn till effekter på alla de 

väsentligaste skattebaserna. I analysen ingår arbetsin-

komst, konsumtion, bolagsinkomster samt inkomster 

från sparande. Utöver detta så ingår även en metod 

för att kvantifiera förlusten i ekonomisk effektivitet i 

samband med skattesubventioner av viss konsumtion, 

vilket vi har diskuterat i huvudtexten. 

Sørensen analyserar hur skatter påverkar den eko-

nomiska effektiviteten. Utgångspunkten är en modell 

för att uppskatta storleken på den s.k. marginella död-

viktsförlusten som en skatt ger upphov till. Marginell 

dödviktsförlust definieras som skillnaden mellan det 

belopp som skulle behövas för att kompensera skatte-

betalarna för en höjning av en skatt och den offentliga 

sektorns nettointäkt från denna skattehöjning. Søren-

sen skriver detta som,

Appendix 1:

Sørensens modell
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∆DWL = ∆E – ∆R   (1)

där ∆E är det belopp som krävs som kompensation 

och ∆R är nettointäkten från skattehöjningen. Netto-

intäkten kan delas upp i en statisk del ∆Rs och en dyna-

misk del ∆Rd. Den statiska delen avser skatteintäkten 

då ingen beteendeanpassning sker och den dynamiska 

med beteendeanpassning. Uttrycket ovan kan då skri-

vas

∆DWL = ∆E – (∆Rs+∆Rd)  (2)

Sørensen framhåller betydelsen av denna uppdel-

ning av nettointäkten. Enligt ekonomisk teori följer 

att ∆E = ∆Rs. Detta innebär att den statiska intäktsök-

ningen är tillräcklig för att kompensera individen för 

skatteökningen vilket i sin tur medför att marginella 

dödviktsförlusten sammanfaller med den dynamiska 

intäktsförlusten, dvs, 

∆DWL = ∆Rd    (3)

Detta resultat bygger på tanken att individen  

i utgångspunkten, före skatteökningen, har valt sin 

optimala konsumtion och arbetstid. Då vi utgår från en 

liten skatteförändring så innebär detta att en eventuell 

anpassning har en liten effekt på individens välfärd, 
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därför är den statiska effekten i stort sett tillräcklig 

för att kompensera individen. En approximation till 

samhällets dödviktsförlust är därför lika med summan 

av intäktsförlusten som följer av individernas anpass-

ning.

Ett alternativt mått på dödviktsförlusten som är 

oberoende av vilken enhet som används för att mäta 

inkomster och intäkter är det s.k självfinansieringsgra-

den, DSF.

∆DSF = ∆DWL / ∆Rs = ∆Rd / ∆Rs  (4)

DSF mäter hur stor andel av den ursprungliga 

intäktsökningen av skattehöjningen som förloras 

pga individernas beteendeanpassning. Antag att DSF 

är lika med 70 procent, detta innebär att enbart 70 

procent av skatteintäkten förverkligas. Hittills har vi 

enbart diskuterat effekten av en skatteökning om istäl-

let en skattesänkning tolkas DSF som den andel av den 

minskade skatteintäkten som är självfinansierad. 

Vår framställning har så här långt mer eller min-

dre utgått från intuition och inte från ekonomisk 

teori. Självklart kommer ekonomisk teori in i kompo-

nenterna ∆E och ∆Rd däremot är ∆Rs en fråga för en 

mekanisk beräkning och kräver inte någon teori. Då 

∆Rd är kopplad till beteendeanpassning kommer här 

olika elasticiteter att användas, Sørensen utgår från 
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elasticiter rapporterade i den relevanta forskningslit-

terauren. Här finns även en möjlighet att ge en intuitiv 

förklaring till varför det enbart är de kompenserade 

elasticiteterna som har betydelse, se fotnot 9 i kapitel 

3. Skälet är att individens välfärd är densamma före 

och efter en skatteändring. Välfärden hålls konstant 

genom att anpassa inkomsten. Det finns därför ingen 

inkomsteffekt utan enbart en substitutionseffekt. 

Detta innebär att det enbart är de kompenserade elas-

ticiteterna som har betydelse när den dynamiska skat-

teintäkten beräknas.

 Även om utryck (3) eller (4) huvudsakligen bygger 

på intuition så innebär det inte att den mikroekono-

miska teorin inte är nödvändig vid den faktiska analy-

sen av dödviktsförlustens storlek. Tvärtom Sørensens 

appendix till den ESO-rapporten där modellen förkla-

ras är på ca 100 sidor, en kortare och uppdaterad ver-

sion på 40 sidor ges i Sørensen (2011)

Det är inte avsikten att ge en detaljerad beskrivning 

av de olika ekvationer som ingår i modellen men kort 

kan den beskrivas som en allmän jämviktsmodell för 

en liten öppen ekonomi med fri rörlighet över grän-

serna för kapital men inte för arbete. Fri kapitalmark-

nad innebär att räntan är bestämd på världsmarkna-

den och därmed exogen. 

Företagen vinstmaximerar givet en produktions-

funktion med konstant skalavkastning och kapital och 
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arbete som input och givna produkt- och faktorpriser. 

Hushållen optimerar arbetsutbud och konsumtion 

över tid. Nyttofunktionen kan beskrivas som en två-

perioders livscykelmodell där individen arbetar under 

första perioden och sparar en del av inkomsten för 

andra perioden när de är pensionärer. Skatteintäkten 

består av en källbaserad bolagsskatt på avkastningen 

från inhemska investeringar och en bosättningsbase-

rad kapitalskatt på avkastningen av de inhemska hus-

hållens sparande, en skatt på arbetsinkomster samt 

en konsumtionsskatt. En del av dessa skatteintäkter 

används för att finansiera transfereringar till arbetare 

och pensionärer. 

Marginella dödviktsförlusten kan skrivas som sum-

man av ett antal elasticiteter och budget och inkomst 

andelar. Detta kan göras separat för varje skattebas 

och vi redovisar resultaten av denna uppdelning i ned-

anstående tabell, från Sørensen (2011).

Av resultaten framgår att en generell skattehöj-

ning på arbetsinkomster i Sverige skulle generera en 

dödviktsförlust på uppemot 33 procent. Motsvarande 

förlust av en höjning på konsumtionsskatten är 22 

procent, för bolagsinkomster 38 procent och för skatt 

på inkomster av sparande 60 procent. De uppskat-

tade dödviktsförlusterna har en lång tidshorisont, där 

ekonomin har anpassat sig fullt ut till förändringarna  

i skattesatserna. 
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Låt oss illustrera resultaten för en skatteökning på 

arbete. Som framgår av tabellen så beror effektivitets-

förlusten inte enbart på minskningen av skattebasen 

på arbete. När arbetsutbudet minskar så medför detta 

en ökning av reallönerna, vilket innebär att inhem-

ska företagsinvesteringar blir mindre lönsamma 

och minskningen i inhemska investeringar minskar 

intäkten från bolagsskatten. Minskningen i arbets-

inkomsten innebär även minskad konsumtion och 

hushållssparande. Därmed minskar även intäkten från 

konsumtionsskatten och skatten på sparande. Som 

framgår av tabellen är emellertid effekten på arbets-

utbud dominerande, notera att detta även gäller de 

övriga skattebaserna frånsett inkomst från sparande.

Vad gäller effekterna av en förändring i skatten på 

arbetsinkomster antas en identisk förändring i margi-

nalskattesatsen på all arbetsinkomst. Detta är i princip 

samma sak som höjd kommunalskatt, vilket är en skatt 

på arbetsinkomster och beskattningsbara transfere-

Källa: Sørensen (2011)

Labour 
income

Consum- 
ption

Business 
income

Savings 
income

Total
DSF

Labour income (tw) 23.9 6.6 0.6 1.7 32.8

Consumption (tc) 16.0 4.4 0.4 1.2 22.0

Business income (tk) 23.9 6.6 6.2 1.7 38.5

Savings income (tr) 26.5 7.3 0.6 25.7 60.1

Contribution to DSF from higher revenue from taxes onCut in effective  
marginal tax  
rate on

Sweden: Degree of self-financing (DSF) associated  
with a tax rate cut (%)
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ringar. En generell slutsats av detta är således att den 

kommunala inkomstskatten på marginalen är mindre 

effektiv än konsumtionsskatten, men mer effektiv än 

skatter på kapital och sparande. Det är dock viktigt att 

poängtera att resonemanget bortser från fördelnings-

effekter av olika skattehöjningar. Även om höjd skatt 

på konsumtion är att föredra ur ett effektivitetsper-

spektiv kan det vara mindre önskvärt av rättviseskäl. 

Resonemanget bortser även från effekter via de offent-

liga transfereringssystemen.
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SWEtaxben kan beskrivas som en mikrosimu-

leringsmodell med beteendeförändring, dvs. indi-

viderna tillåts anpassa sig till ändrade ekonomiska 

förutsättningar. Denna anpassning sker via två olika 

mekanismer och modelleras på två olika sätt; först 

modelleras för sannolikheten att vara arbetslös, 

långtidssjuk, förtidspensionär och ålderspensionär. 

Sedan används modeller som beskriver förändringen 

i arbetstid för de som arbetar. Den här typen av ana-

lys kräver tillgång till stora databaser av hög kvalitet. 

Detta krav uppfylls till stora delar av de registerdata 

(LINDA) som vi här utgår från. 

En viktig komponent i SWEtaxben är modulen för 

regelsystemen, dvs. skatter och transfereringssyste-

men. Syftet med regelmodulen är att beräkna hushål-

lens disponibla inkomst. Denna disponibla inkomst 

används dels för att beräkna ersättningsgraden, dels 

för att beräkna budgetmängden. Ersättningsgraden 

och budgetmängden används för att beräkna effek-

Appendix 2

SWEtaxben samt  
en jämförelse med 
Sørensens modell
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ten av en ekonomisk reform. För beslutet att arbeta 

används ersättningsgraden och för beslutet att ändra 

arbetstid används budgetmängden. Ersättningsgraden 

definieras som kvoten mellan disponibel inkomst vid 

icke-sysselsättning och vid sysselsättning. Exempelvis 

innebär en kvot på 0,7 att individen som icke-syssel-

satt erhåller 70 procent av den disponibla inkomst 

som han eller hon skulle haft vid heltidsarbete. Givet 

den beräknade ersättningsgraden, samt alla andra 

variabler som ingår i modellen, kan sannolikheten 

för att vara icke-sysselsatt beräknas. En förändring i 

skatter/bidrag som påverkar ersättningsgraden kom-

mer även att påverka sannolikheten att träda in i, 

vara kvar i, eller lämna statusen som icke-sysselsatt. 

För de som är sysselsatta beräknas val av arbetstid. 

Vid beräkningen av arbetstiden används hushållens 

budgetmängd beräknad vid sju olika arbetstidsklas-

ser. Vid varje arbetstidsklass beräknas en disponibel 

inkomst och dessa inkomster definierar hushållets 

budgetmängd. Givet budgetmängden och övriga 

variabler som ingår i arbetsutbudsmodellen beräknas 

en arbetstidsklass. Slutligen, vid dessa beräknade 

arbetstider, anropas regelmodulen en sista gång för att 

beräkna disponibel inkomst (och en stor mängd andra 

variabler som andra inkomster, skatter, bidrag, osv). 

Genom att ändra reglerna och upprepa simuleringen 

erhålls nya beräknade arbetstider och inkomster och 
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en konsekvensberäkning av regeländringens effekter 

kan genomföras. 

Eftersom de effekterna av en reform utvärderas på 

individnivå är det möjligt att studera vilka effekter en 

reform har på inkomstfördelningen. Genom att sum-

mera effekterna över alla individer erhålls de aggrege-

rade effekterna av en reform. En mikrosimulerings-

modell tillåter en analys både av fördelningseffekter 

såväl som effekter på den offentliga budgeten. Utöver 

detta ingår det även en välfärdsfunktion i SWEtaxben. 

I Tabell 3 ges ett exempel där information, om budge-

teffekter, fördelning (Gini) och välfärdsfunktionen 

utnyttjas. För en fullständig beskrivning av SWEtax-

ben hänvisas till Ericson mfl. (2009).

Det kan vara intressant att kommentera de två 

modeller som används för att utvärdera en grön 

skatteväxling. Dessa två modeller är till stora delar 

varandras motsatser. I den allmänna jämviktsmodel-

len (Sørensens modell) är syftet att undersöka skat-

ternas påverkan på effektiviteten för olika skattebaser 

där interaktionen mellan dem beaktas. I denna värld 

finns enbart en representativ individ och ett företag 

och därmed beaktas inte skatters fördelningseffekter. 

Swetaxben är en simuleringsmodell som är designad 

för att utvärdera effekter på hushållens ekonomi av 

ändrade bidrags- och skatteregler. Till skillnad från en 

allmän jämviktsmodell är detta en partiell modell som 
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enbart beaktar individernas anpassning av sin arbets-

tid. Simuleringen görs på individnivå och därmed kan 

såväl aggregerade- som fördelningseffekter analyse-

ras. Alla skatte/bidragssystem som påverkar hushål-

lens disponibla inkomster ingår och beskrivs med stor 

noggrannhet. I Sørensens modell är skattesystemet 

starkt förenklat. Swetaxben innehåller även en beräk-

ning av den samhälleliga välfärdsfunktionen och där-

med kan välfärdseffekten av en reform utvärderas.

Den välfärdsfunktion som ingår i SWEtaxben är en 

funktion där både rättvise- och effektivitetsdimen-

sionen ingår. Detta är således den välfärdsfunktion 

som utgör kärnan i Mirrlees definition av en optimal 

skatt. Detta är inte vad som avses med optimal skatt 

i Sørensens modell eller för den delen i en stor del av 

skattelitteraturen. Sørensen studerar enbart effektivi-

tetsdimensionen och inte fördelnings- eller rättvise-

dimensionen. Ett möjligt sätt att förhålla sig till detta 

är att utgå från att samhället befinner sig i ett optimalt 

utgångsläge före skatteförändringen. Tolkningen av 

de dödviktseffekter som Sørensen pekar på kan då 

vara en illustration av de effektivitetsförluster vi får 

acceptera för att maximera den samhälleliga välfärds-

funktionen. 

Trots den analytiska elegansen i den allmänna 

jämviktsmodellen är det ett allvarligt problem att 

fördelningsaspekten av en skatteändring inte ingår i 
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analysen.1 Samtidigt finns en fördel med att interak-

tionen av olika skattebaser kan analyseras. Detta ger 

även en möjlighet att studera en rad skattereformer, 

ex. bolagsskatten, som inte är möjliga i SWEtaxben. 

Samtidigt visar Sørensens analys att arbetsutbudsef-

fekten har en dominerande betydelse vilket är ett stöd 

för att SWEtaxben trots sin partiella ansats fångar upp 

de väsentliga effekterna av en reform. 

1. Detta innebär inte att resultaten av modellen inte kan utgöra ett underlag för en fördel-
ningsanalys men en sådan är inte en integrerad del av modellen.


