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Om Fores

En grön och  
liberal tankesmedja

Fores - Forum för reformer och entreprenörskap - är den gröna och 

liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på 

entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sina 

liv.

Klimat, marknadsbaserade lösningar, migration, företagandet i 

civilsamhället, integritet, jämställdhet, global demokratisering och 

moderniserad välfärd - det är några av de frågor vi jobbar med. Vi är 

en öppen och oberoende mötesplats för samhällsengagerade, debat-

törer, akademiker och beslutsfattare. 

Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi hitta lösningar 

på hur Sverige kan möta de utmaningar som globaliseringen och kli-

mathotet innebär. Vi fungerar som en länk mellan nyfikna samhälls-

medborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och seriös 

forskning. Fores producerar böcker och arrangerar seminarier och 

debatter. 

Besök gärna vår webbplats www.fores.se 
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Förord

Principen förorenaren betalar (polluter pays principle) är knappast 

kontroversiell i dagens samhälle. För politiken kan principen använ-

das för att motivera en höjning av skatter på miljö- och klimatskad-

liga aktiviteter så att marknaden kan fungera så effektivt som möj-

ligt. En grön skatteväxling kan med andra ord sägas ha sitt ursprung 

i det ekonomiska konceptet pigouvianska skatter. Idén med pigou-

vianska skatter är att åtgärda det marknadsmisslyckande som kli-

matskadliga aktiviteter utgör. Eftersom aktörer på marknaden inte 

tar hänsyn till de negativa effekterna av sin verksamhet kommer de 

producera mer än vad som är optimalt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. En skatt som prissätter utsläpp kan med andra ord göra 

att marknaden fungerar bättre. En grön skatteväxling kombinerar 

dock idén om att beskatta miljö- och klimatskadliga aktiviteter, med 

att skatt på sådant som är samhällsnyttigt sänks. På så sätt är idén 

bakom den gröna skatteväxlingen enkel, men i praktiken har den 

visat sig svår att genomföra. 

En vanlig invändning mot en grön skatteväxling är att den leder 

till minskade skatteintäkter då de som förorenar antingen upphör 

med sina aktiviteter eller ändrar sitt arbetssätt för att undvika skat-
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ten. Det finns alltså en motsättning mellan minskade utsläpp och 

bibehållna skatteintäkter i en framgångsrik grön skatteväxling. 

Detta har diskuterats i otaliga texter. Med denna antologi vill Fores 

inte bortse från den diskussionen, men ändå gå bortom den. Anto-

login fokuserar därför istället på konstruktiva åtgärder som kan 

genomföras inom ramen för en grön skatteväxling. Vi vill bistå med 

inspiration till politiker och låter därför röster från flera håll komma 

till tals vilket kan bidra till att föra arbetet med en grön skatteväxling 

framåt.

Vi avstår från att kommentera alla enskilda bidrag utan låter läsa-

ren bedöma dem själv. Från ett liberalt perspektiv vill vi dock lyfta 

frågan om fossila subventioner. Många bidrag berör detta ämne 

och från ett grönt och liberalt perspektiv är detta ett område som 

politiken bör se över då fossila subventioner är det exakt motsatta 

till en pigouviansk skatt. Vi förstår dock att vissa sektorer, individer, 

industrier med mera kan drabbas av att en fossil subvention tas bort, 

eller för all del att miljöskatter kan drabba vissa mer än andra. Detta 

måste självklart hanteras men det bör inte göras på bekostnad av 

klimatet. Klimatpolitik kan, och bör, inte lösa alla samhällsproblem. 

Klimatpolitik bör utformas med både ett fördelningsperspektiv och 

ett konkurrensperspektiv i åtanke, men politik för att hjälpa kon-

kurrensutsatta industrier eller utsatta grupper bör utformas för att 

hantera just de problemen, och inte tacklas genom klimatpolitiska 

åtgärder. Flera exempel på hur detta kan göras går att finna i denna 

antologi.

Vår förhoppning är att denna antologi ska kunna bidra till att 

intensifiera diskussionerna kring den gröna skatteväxlingen. Poten-

tiella fallgropar belyses, men kompletteras med förslag på åtgärder 

som politiker bör ta vara på. Det talas ofta om att Sverige ska vara ett 

föregångsland inom det globala klimatarbetet. Med en vetenskap-

ligt baserad och effektiv grön skatteväxling kan Sverige visa vägen 

framåt. 



xi

Till sist vill vi tacka Lars Calmfors, Fores vetenskapliga rådgivare, 

samt professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för 

internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet, som har 

granskat och kommenterat samtliga texter. Vi vill även tacka de ano-

nyma granskarna för deras hjälpsamma kommentarer.

Mette Kahlin McVeigh, klimatprogramchef, Fores

Ruben Henriksson, assisterande klimatprogramchef, Fores
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Inledning och  
Sammanfattning

Under 2019 blev efterfrågan av en ambitiösare klimatpolitik tydlig. 

Runt hela jorden samlades människor för att sända ett budskap till 

politiker och längst fram stod ungdomarna. Under samma år genom-

gick Sverige sin svåraste regeringsbildning i modern tid som till slut 

löstes i och med överenskommelsen mellan regeringen, Centerpar-

tiet och Liberalerna, det så kallade 73-punktsprogrammet. I över-

enskommelsen bestämde man bland annat att en grön skatteväxling 

ska genomföras och omfatta 15 miljarder kronor. Med bakgrund i det 

gångna året och den pågående diskussionen om grön skatteväxling 

bad vi tolv forskare och tunga intressenter att skriva varsitt kapitel 

med utgångspunkt i 73-punktsprogrammet. 

Den gröna skatteväxling som ska genomföras inom ramen för 

73-punktsprogrammet är inte unik. I Sverige har liknande skatte-

växlingar genomförts tidigare, exempelvis förordade regeringen en 

grön skatteväxling på 30 miljarder för perioden 2001-2010 i budget-

propositionen för 2001.1 Med andra ord är idén inte ny. Det finns 

däremot ingen enhetlig definition av exakt vad en grön skatteväxling 

innebär. En vanlig definition är att man höjer skatter på miljö- eller 

klimatskadliga aktiviteter och sänker skatten på arbete. Men det är 

även tänkbart att istället för att sänka skatter på arbete öka de offent-

liga utgifterna lika mycket som intäkterna ökar av de höjda miljö-

1 Regeringen (2001). 



skatterna. I punkt fem i 73-punktprogrammet håller man sig dock 

till den traditionella meningen av grön skatteväxling och skriver: En 

kraftfull grön skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som 

växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.2

Med utgångspunkt i 73-punktsprogrammet har författarna själva 

fått välja om förslagen ska hålla sig inom ramen för de 15 miljarder 

som den aviserade skatteväxlingen omfattar eller om de vill gå ännu 

längre. Vi gav även författarna möjligheten att ge andra konstruktiva 

förslag på hur intäkterna från skattehöjningarna kan användas och 

begränsade därmed inte diskussionen till sänkt skatt på jobb och 

företagande. Av central vikt är att det huvudsakliga fokuset från för-

fattarna inte bör vara huruvida grön skatteväxling är bra eller dåligt, 

istället uppmuntrades författarna att komma med förslag på möjliga 

åtgärder. I linje med detta har fokus inte heller varit på detaljerade 

ekonomiska kalkyler utan på att ge inspel till politiker för att de ska 

kunna genomföra skatteväxlingen på bästa sätt. 

Texterna berör många ämnen men ett antal röda trådar kan anas. 

Flera texter fokuserar på transportsektorn och hur en eventuell 

höjning av drivmedelsskatter eller införandet av en kilometerskatt 

påverkar såväl utsläpp som intäkter till statskassan. Även subventio-

ner av fossila bränslen och energisektorn är återkommande teman i 

bidragen. Utöver detta tas en markskatt, ett bonus-malus-system för 

varor, höjning av koldioxidskatten och industrins roll upp i texterna. 

Detta visar på att det finns gott om ideer och utrymme för ytterli-

gare skatteväxling. I det andra ledet om vad som ska växlas ut finns 

ett stort antal förslag som fokuserar på bland annat teknikstöd för 

att stärka utvecklingen av grön teknik, sänkta arbetsgivaravgifter, 

sänkta skatter för företag, sänkta inkomstskatter, stöd till landsbyg-

den, införandet av en skrotningspremie samt etablering av ett nord-

iskt forskningsinstitut.

2 Januariavtalet (2019). 
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Thomas Sterners bidrag som inleder boken inkluderar en kort 

pedagogisk genomgång av konceptet grön skatteväxling. Läsaren 

ges en lättbegriplig översyn av debatten om grön skatteväxling, samt 

om och hur denna sorts skatteväxling kan användas på ett effektivt 

sätt. En rad förslag ges om hur den svenska koldioxidskatten kan för-

bättras. Förslagen fokuserar framförallt på att ta bort de undantag 

som finns från koldioxidskatten, snarare än att ytterligare höja den 

då Sveriges koldioxidskatt redan är den högsta i världen. Sveriges 

åtgärder anses framförallt vara viktiga som modeller som andra län-

der kan använda sig av. Sterner föreslår att intäkterna bland annat 

kan användas till att subventionera negativa utsläpp, det vill säga att 

binda koldioxid i skog eller infångning och lagring av koldioxid. 

Maria Wetterstrands text utgår ifrån två av klimatpolitiska 

rådets rekommendationer. Den första rekommendationen handlar 

om att avskaffa undantagen i den svenska koldioxidskatten, vilket 

i praktiken berör sektorer som inte är en del av EU:s utsläppshan-

delssystem. Det handlar framförallt om de undantag som finns för 

beskattningen av diesel för arbetsmaskiner inom jord-, skog- och 

vattenbruk. Intäkterna från det ökade skattetrycket föreslås använ-

das till ökat miljöstöd för att kompensera exempelvis jordbruket. 

Den andra rekommendationen handlar om att Sverige bör verka för 

en skärpning av EU:s utsläppshandelssystem. Detta kan antingen 

ske genom att ett antal villiga länder inom EU inför ett gemensamt 

prisgolv för priset på utsläppsrätter. Om detta inte visar sig genom-

förbart bör Sverige gå före och införa ett nationellt prisgolv där det 

lägsta tillåtna priset på utsläppsrätter är 30 euro. Intäkter som detta 

genererar föreslås användas till teknikstöd.

Anne-Sophie Crépin utgår i sitt bidrag ifrån de svenska miljömå-

len samt de globala hållbarhetsmålen för att försöka hitta synergief-

fekter mellan dessa. Med dessa mål som grund undersöker hon vilka 
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problem som är allvarligast och mest akuta och följaktligen vilka 

åtgärder som bör prioriteras högst. Utifrån detta föreslår Crépin att 

en markanvändningsskatt ska införas, det vill säga en skatt på mark 

som utgår ifrån vad marken används till. Skattens utformning base-

ras på den redan existerande fastighetsskatten för att underlätta 

genomförandet av reformen. Eventuella problem med att verksam-

heter flyttas utomlands eller att den som nyttjar mark uppger felak-

tig information om vad marken används till i syfte att undkomma 

skatten behöver tas i beaktande. Stickprov och kontroller kan mot-

verka eventuellt fusk och för att undvika koldioxidläckage kommer 

svensk konkurrenskraft behöva stödjas på andra sätt. I syfte att 

skapa acceptans för skatten hos allmänheten föreslås intäkterna 

användas för att antingen ersätta andra skatter eller öka offentliga 

utgifter för exempelvis vård, omsorg och ett fungerande försvar. 

Anna-Karin Hatt fokuserar på att Sverige ska fortsätta vara ett 

föregångsland och visa att det är möjligt att kombinera tillväxt 

med hållbart nyttjande av naturresurser som gynnar både staden 

och landsbygden. Ett grönt näringsliv måste uppmuntras av politi-

ken och svenska lantbrukare måste få goda förutsättningar för att 

genomföra en omställning. Hatt menar att en grön skatteväxling 

bör ha som mål att få folk att välja varor med lägre koldioxidutsläpp, 

en så kallad varuväxling. För att få till stånd en varuväxling föreslås 

ett bonus-malus-system som grundas på att vissa varor ger upphov 

till stora koldioxidutsläpp medan andra varor, så länge de inte eldas 

upp eller bryts ned, binder koldioxid. Ett konkret exempel är bygg-

nader gjorda i trä där man ersatt stål och betong. Varor som ger upp-

hov till utsläpp av växthusgaser skulle med andra ord bli dyrare, men 

för att bibehålla svensk konkurrenskraft måste samma avgift tas ut 

på varor som producerats utanför Sveriges gränser. Varor som däre-

mot binder koldioxid, exempelvis ett träbord, skulle ges en lägre 

skatt för att uppmuntra folk till att välja varan. Målet är med andra 
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ord att sätta ett pris på fossila resurser som speglar deras faktiska 

miljökostnader. 

Torbjörn Hållö fokuserar i sin text på transportsektorn då detta 

är en sektor där utsläppen minskat måttligt sedan 1990-talet. Han 

argumenterar för att skatter och avgifter bör syfta till att ändra hög-

inkomstagares transportbeteende då dessa har generellt sett högre 

klimatavtryck. Intäkterna ska användas till bidrag eller skattereduk-

tioner som skapar nya beteenden hos låg- och medelinkomsttagare. 

Inom ramen för en grön skatteväxling föreslår Hållö att beskatt-

ningen av bilkörning i storstäder bör höjas, personer som drabbas av 

skatten har troligtvis goda möjligheter att byta till kollektiva trans-

portmedel. Skatten har ungefär samma effekt som en koldioxidskatt 

men då den fokuserar på storstäder drabbar den inte landsbygden. 

Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera en skrot-

ningspremie. Idag saknas incitament att skrota äldre bilar vilket gett 

som effekt att färre bilar skrotas. En skrotningspremie menar Hållö 

har både positiva välfärds- och klimateffekter. Välfärdseffekten 

uppstår då värdet på gamla bilar ökar vilket sannolikt gynnar lågin-

komsttagare och klimateffekten uppstår då gamla bilar som gene-

rellt sett har högre utsläpp skrotas istället för att fortsätta köras. Det 

är centralt att ha med ett rättviseperspektiv i genomförandet av en 

grön skatteväxling och skillnader mellan landsbygd och stad måste 

tas i beaktande, något Hållö menar att en skrotningspremie skulle 

göra. 

Per Kågeson menar att det är fullt möjligt att med nya miljöskat-

ter och en begränsad höjning av några av de redan existerande skapa 

nya intäkter till statskassan på 15 miljarder kronor per år (eller mer). 

Dock måste man beakta effekterna på statens inkomster av en snabbt 

växande elektrifiering av vägtrafiken och att den långsiktiga pris-

känsligheten på den kvarvarande användningen av fossila drivmedel 



kan vara ganska stor, åtminstone för privatbilismen. Beskattning av 

andra stabila och relativt stora skattebaser kommer att behövas om 

målet om att genomföra en grön skatteväxling på minst 15 miljar-

der ska kunna genomföras. Nötkött och bruksvatten är exempel på 

sådana. Den positiva effekten på miljö och klimat blir dock sannolikt 

ganska blygsam, vilket innebär att beskattning bara bör ske om man 

kan visa att det leder till minskade samhällsekonomiska kostnader. 

Slutligen föreslås kompensatoriska åtgärder för att få en bred poli-

tisk acceptans genom en reduktion av inkomstskatten för dem med 

inkomster mellan 100 000 och 300 000 per år. 

Markus Larsson och Mattias Höjer analyserar i sitt bidrag de 

samhällsekonomiska effekterna av en höjning av priset på bensin 

och diesel och hur man med en skatt på dessa drivmedel kan nå 

en del av de uppsatta klimatpolitiska målen. Analysen visar att en 

höjd skatt minskar utsläppen av luftföroreningar vilket ger en sam-

hällsekonomisk vinst i form av minskade utsläpp från vägtrafiken. 

Larsson och Höjer utgår ifrån tidigare forskning där en höjning av 

bensinpriset på tre kronor föreslås. Författarna väljer dock att för-

dela höjningen jämt mellan bensin och diesel vilket resulterar i att 

bensinpriset ökar med 1,22 kronor per liter och dieselpriset med 1,2 

kronor per liter. Effekten av dessa höjningar blir att koldioxidutsläp-

pen minskar med 543 559 ton, vilket motsvarar cirka fem procent av 

personbiltrafikens utsläpp. Den samhällsekonomiska vinsten beräk-

nas vara 0,7–4,3 miljarder kronor beroende på vilket samhällseko-

nomiskt värde man tillskriver minskandet av ett ton koldioxid. En 

höjning av drivmedelspriset riskerar dock att drabba vissa grupper 

oproportionerligt hårt och man bör därför beakta hur intäkter från 

skatterna kan användas för att kompensera dessa. 

Johan Fall resonerar inledningsvis kring vilken roll skatter fyller 

i miljö- och klimatsammanhang. Risker pekas ut och en grundlig 
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genomgång av vilka skatter som redan har eller kommer att höjas och 

sänkas inom ramen för den aviserade gröna skatteväxlingen belyses. 

Fall konstaterar att hittills har fokus i växlingen varit på skattehöj-

ningar samt att de skattelättnader som genomförts med stor san-

nolikhet har relativt liten effekt på ökad sysselsättning utan främst 

leder till högre löner för redan anställda. Fyra av de miljöskatter 

som genomförts och deras effekter tas sedan upp: kemikalieskatten, 

flygskatten, plastpåseskatten samt skatten på avfallsförbränning. 

Sammanfattningsvis konstateras det att dessa fyra skatter samtliga 

har tveksam miljöeffekt och därmed i praktiken framstår som främst 

fiskala skatter. Sektorer som är bättre lämpade för miljöbeskattning 

kräver väsentligt större och mindre elastiska skattebaser. Driv-

medelsskatter tas upp som exempel och Fall menar att fokus på de 

kvarvarande skattehöjningarna bör ligga här. Skattesänkningarna 

bör fokusera på att bevara svensk konkurrenskraft. De mest skadliga 

skatterna för svensk tillväxt bör fokuseras på först, det vill säga kapi-

talbeskattning, marginalskatterna och företagsbeskattning.

Robert Boije menar i sin text att en grön skatteväxling, rätt utfor-

mad, kan vara ett effektivt miljöpolitiskt instrument men att det 

också finns betydande fallgropar som behöver undvikas. Effektivt 

utformade styrmedel menar Boije kan leda till såväl teknologisk 

utveckling som en miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt. En 

ytterligare styrka i en grön skatteväxling är att man kan kombinera 

höjda miljöskatter med sänkta skatter vilket kan ge acceptans för 

skattehöjningar som annars kan vara politiskt svåra att genomföra. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att skilja på permanenta och 

tillfälliga skatteintäkter när man genomför en grön skatteväxling. I 

takt med att man uppnår de miljömässiga målen med en miljö- eller 

klimatskatt kommer skattebasen försvinna vilket innebär att dessa 

skatter inte kan finansiera permanent sänkta skatter. Därför föreslår 

Boije att det skulle vara bättre att använda de temporära skattein-
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täkterna till temporära punktåtgärder som i sin tur skulle snabba på 

omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Boije ger tio allmänna 

rekommendationer att ha i åtanke vid genomförandet av skatteväx-

ling och lyfter bland annat upp vikten av att flera länder drar sitt strå 

till stacken, att man bevarar svensk konkurrenskraft och att skilja på 

skatter som har ett miljösyfte och rent fiskala skatter.

Maud Olofsson fokuserar på att en grön skatteväxling innebär 

en möjlighet att underlätta för investeringar och jobb i hela landet 

samtidigt som priset på klimatförstörande utsläpp höjs. Hon ser 

det också som en möjlighet att modernisera skattesystemet och 

anpassa det till en ekonomi där fokus inte längre är på produktion 

och tillverkning i en värld med oändliga resurser utan på en ekonomi 

där fokus är att få folk i arbete. En rätt genomförd grön skatteväxling 

kan och måste ha som mål att minska koldioxidutsläppen. Således 

bör skattehöjningarna inom den gröna skatteväxlingen i huvud-

sak vara inriktad mot en höjd koldioxidskatt. Detta är ett generellt 

ekonomiskt styrmedel som minimerar gränsdragningsproblematik 

och maximerar effektiviteten. Olofsson ser också betydande utma-

ningar i dagens samhälle när det kommer till integration. En grön 

skatteväxling kan enligt henne vara en lösning på såväl klimat- som 

integrationsproblem. Det är centralt att de skattesänkningar på jobb 

och arbete som ska ske inom den gröna skatteväxlingen utgår från 

sektorer som besöksnäringens villkor och förutsättningar, snarare 

än den klassiska industrins. Detta på grund av att merparten av jobb-

tillväxten har skett inom tjänstesektorn den senaste tiden. På så sätt 

kan klimatomställningen sätta fler i arbete och genom detta få stöd 

från det stora flertalet.

Bengt Kriström utgår ifrån lagen om skatt på energi och att 

beskattningen av fossila bränslen är en naturlig utgångspunkt för 

en grön skatteväxling. Kriström går igenom de teoretiska grunderna 
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bakom skatter som konceptet och “dubbla vinster” i en grön skattte-

växling och tar sedan även upp empiriska studier av grön skatteväx-

ling. Han konstaterar att intäkter från höjda miljö- och klimatskat-

ter bör användas där de är som mest effektiva vilket kan innebära 

såväl sänkta skatter på arbete som ökade offentliga utgifter, eller 

en kombination av dessa. Kriström anser på ett övergripande plan 

att klimatarbetet framförallt skulle främjas av att stärka samarbe-

tet på EU-nivå men ger tre förslag på åtgärder att genomföra inom 

ramen för en grön skatteväxling. Det första förslaget går ut på att ta 

bort undantaget i energibeskattningen för spårbunden trafik vilket 

beräknas ge stora skatteintäkter men oklara klimateffekter. Förslag 

nummer två är att ta bort överlappande regleringar såsom bonus-

malus-systemet. Med en fungerande koldioxidskatt finns det inget 

behov av systemet. Vidare föreslår han att ta bort överlappande sub-

ventioneringar. Då vi redan har en koldioxidskatt som fungerar som 

en piska behövs ingen morot i form av subventioner till exempelvis 

elcyklar. Avskaffandet av subventioner skulle generera betydande 

intäkter till staten vilket skulle kunna användas för att finansiera ett 

nordiskt forskningsinstitut för exempelvis klimat- och innovations-

frågor. 

Johanna Sandahl och Anders Friström fokuserar på de skat-

tenedsättningar och skattebefrielser som under lång tid existerat 

för användandet av fossila bränslen. Trots att borttagandet av dessa 

anses vara en lågt hängande frukt då de både skadar klimatet och ger 

ett minskat reformutrymme i regeringens budget finns de fortsatt 

kvar. Det presenteras ett antal förslag på kvarvarande klimatskadliga 

subventionerna som bör tas bort: slopa den nedsatta energiskatten 

på uppvärmningsbränslen inom industrin; låt inrikesflyget betala 

fulla bränsleskatter; justera subventionen för diesel till arbetsma-

skiner i jord- och skogsbruk; beskatta bilförmånen korrekt och refor-

mera reseavdraget. Reseavdraget föreslås bli färdmedelsneutralt 



och baseras på avstånd vilket sannolikt skulle göra att det omfat-

tande fusket upphör samtidigt som mer miljöanpassade färdmedels-

val uppmuntras. Stödet för att ta bort klimatskadliga subventioner 

anses vara stort och det bör därför inte vara kontroversiellt att ta 

bort dessa, något som kommer gynna såväl klimatet som statskas-

san. 

Avslutande reflektioner
Idén om grön skatteväxling, där skatten på miljöskadliga utsläpp 

höjs och där skatten på det samhällsnyttiga sänks är i grunden god. 

Ett lyckat genomförande i Sverige kan visa vägen för andra länder. 

Men ett lyckat genomförande börjar med att viktiga aktörer som 

kommer uppleva konsekvenserna av skatteväxlingen får komma till 

tals och bidra till utformandet av politiken. 

Som koncept borde grön skatteväxling vara en av de mest själv-

klara reformerna, men förefaller svår att omsätta i politisk handling. 

En antologi som denna presenterar inte färdiga förslag men ger en 

naturlig startpunkt för det framtida arbetet. De förslag som anses 

mest intressanta bör utredas vidare och samtliga aspekter som tas 

upp bör beaktas. Görs detta så kan en grön skatteväxling både stärka 

det nationella klimatarbetet och bidra till en långsiktig, hållbar till-

växt som gynnar hela landet. 
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Introduktion
Vi står inför en enorm omdaning av samhället för att göra det håll-

bart. Klimatförändringar, förlust av biodiversitet, spridning av 

giftiga ämnen – oavsett om de kommer från geosfären genom gruv-

drift, syntetiserade ”nya” ämnen eller överdriven förbrukning av 

ändliga resurser utgör dessa hot mot vår välfärd. Det finns en mängd 

beskrivningar av detta och otaliga försök att komma till rätta med 

problemen.3 Det tar sig uttryck i allt ifrån lokal miljöpolitik till natio-

nella eller globala handlingsplaner för miljömål såsom Agenda 2030 

och de globala målen för hållbar utveckling.4 

Ofta räcker det inte med planer och regleringar eftersom dessa 

sällan lyckas lösa miljöproblemen effektivt. Planerna behöver kon-

kretiseras i form av verkningsfulla styrmedel såsom miljöskatter för 

att ekonomins aktörer ska börja gå i rätt riktning. Jag väljer att foku-

sera mitt bidrag om svensk skatteväxling till miljöskatter. Miljöskat-

ter är ofta bra styrmedel men det betyder inte nödvändigtvis att det 

går snabbt och enkelt att plocka fram många lämpliga förslag. Ibland 

finns andra styrmedel som är bättre och även när skatter är bästa 

styrmedlet är det inte säkert att de ger intäkter som är så omfattande 

att de verkligen möjliggör någon större sänkning av andra skatter. 

Ibland leder miljöskatter till problem med inkomstfördelning eller 

andra problem som innebär att en del av intäkterna bör användas för 

att komma tillrätta med följdeffekter eller för att bidra till att lösa 

det aktuella miljöproblemet på bästa sätt. 

Det är egentligen bakvänt att först bestämma ett antal miljarder i 

skatteväxling och sedan leta upp problemen för att fylla kvoten. Man 

kan förstå att regeringsförhandlingar kan leda till sådana överens-

kommelser men egentligen borde man ta varje miljöproblem för sig 

och analysera orsakerna och tänkbara styrmedel.5 Bland dessa finns 

3 Sterner m.fl. (2019).
4 Agenda 2030 är FN:s agenda för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Agendan innehåller 
17 globala mål för hållbar utveckling som ska bidra till att utrota fattigdom och hunger, mänskliga rättigheterna för 
alla, jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa miljömässigt hållbar utveckling. https://
www.globalamalen.se/ 
5 Sterner och Coria (2012).
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naturligtvis prismekanismer. En stor fördel med en skatt är den ger 

ett konstant incitament till förbättring. Ta till exempel klimatfrågan. 

Man kan angripa utsläpp av till exempel koldioxid med regleringar 

i en sektor eller för en teknik i taget (solceller, elbilar, husisolering, 

fossilfritt stål, fossilfri cement etc.). Baksidan är att om man lyckas, 

så leder det till koldioxidläckage genom att jämviktspriset på fossila 

bränslen faller. Då skapas incitament för nya sätt att använda fossila 

resurser. Det är endast koldioxidsprissättning som skapar en perma-

nent drivkraft till förbättring. Det är dock inte alltid så lätt att införa 

miljöskatter. Jag försöker här bidra konstruktivt till diskussionen 

både vad gäller principer och konkreta förslag. 

Inledningsvis är det viktigt att ta upp ett antal principiella invänd-

ningar mot miljöbeskattning som kan förklara varför den kan vara 

svår att få till stånd. Jag diskuterar här fyra problem som har att göra 

med vad som eventuellt kan beskattas, var det ska beskattas, vem 

som betalar och vilken effekt beskattningen har. Ett syfte med dessa 

avsnitt är att förklara varför det finns ett stort antal miljö- och natur-

resursproblem som inte lämpar sig för skatteväxling i Sverige just 

nu. Därefter försöker jag konstruktivt diskutera vad som faktiskt 

skulle kunna beskattas och ingå i en skatteväxling. 

Mätbarhet och  
definition av skattebasen
Det finns stränga krav på exakthet för alla skatter. Skatten måste 

vara ett exakt procenttal eller exakt antal kronor per gram, kilo eller 

ton. Detta är egentligen självklart men kan stå i kontrast till normer 

och regleringar som ibland kan sättas utifrån vad som är en ”ofarlig” 

nivå. Ett företag eller anläggning kan förhandla en hel uppsättning 

utsläppsvillkor med kommun eller länsstyrelse. I den processen kan 

man leva med ett visst utrymme för tolkningar i förhandlingar mel-
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lan inspektörer och företag. Kanske man släpper ut lite för mycket 

vid något tillfälle av någon substans men det kan kanske tas i beak-

tande att man löst andra utsläppspunkter – ungefär som när man 

besiktigar en bil. 

Införs det en skatt på lösningsmedel så måste den däremot vara 

exakt. Man kan inte ha en skatt på cirka 20 kronor/kilo! Man måste 

också bestämma exakt vilka substanser som omfattas. Detta är ett 

stort problem för lösningsmedel, bekämpningsmedel och andra 

kemikalier. Om man hade 30 kronor per kilo trikloretylen – vad hän-

der då med ganska liknande ämnen som perkloretylen eller metyl-

klorid? Det finns många kemikalier som används som exempelvis 

mjukgörare, och det finns många lösningsmedel och bekämpnings-

medel. 

Miljö- och klimatpåverkan kan variera enormt. Sätter man en 

skattenivå så måste man kunna motivera just den skattenivån efter-

som staten inte kan riskera att anklagas för att beskatta medbor-

garna godtyckligt. För att gå tillbaka till fallet med lösningsmedel: 

beskattar man bara lösningsmedel A riskerar man att företagen 

väljer medlen B, C och D. Det vore ju rimligt om bara A var kraftigt 

miljöförstörande och de andra tämligen ofarliga – men om alla är lite 

miljöstörande så blir det varken rättvist eller effektivt. Kemister och 

ekotoxikologer menar att miljöeffekten beror av blandningen av alla 

giftiga ämnen vi tillför ett ekosystem. De menar att vi måste se till 

en ”cocktaileffekt” och att vi borde reglera hela grupper av liknande 

ämnen så att inte industrin bara kan göra ett litet ingrepp i en mole-

kyl för att undgå en reglering. Ett förslag till praktisk utformning 

bygger på att man använder redan existerande listor av ämnen (till 

exempel EU:s lista ”Substances of Very High Concern”, SVHC).6

Att beskatta hela grupper av ämnen med samma skattesats är 

dock inte heller oproblematiskt. Användningsområden och miljöpå-

6 SVHC är ämnen som kan orsaka allvarliga och ofta bestående skador på människors hälsa och miljön, så kallade 
särskilt farliga ämnen, Substances of Very High Concern. Om ett ämne klassas som SVHC kan det läggas till i en 
kandidatlista för prövning av tillstånd för fortsatt användning. https://echa.europa.eu/sv/substances-of-very-high-
concern-identification 
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verkan kan skilja sig så mycket mellan de olika ämnena att en sådan 

skatt kan bli ineffektiv och i värsta fall ha negativa konsekvenser för 

miljön. Möjligen kan det vara effektivt om fördelarna att minska 

användningen av en hel grupp kemikalier – till exempel hormonstö-

rande ämnen av en viss karaktär – dominerar över nackdelen med att 

ha samma skattesats för många kemikalier som skiljer sig åt i effekt 

och giftighet per kilo. 

Dessa problem har förföljt många försök att beskatta giftiga 

ämnen inom industri, jordbruk, plasttillverkning och andra områ-

den. Man måste komma ihåg att syftet med en skatt är att påverka 

beteenden och minska produktion och användning av ämnen som är 

störande för ekosystem eller hälsa. Syftet är inte att samla in pengar 

till ett visst ändamål. Det kan till exempel vara frestande att beskatta 

elektronik, vitvaror, kläder och plast för att de  innehåller en mängd 

gifter och har stor påverkan på klimat och miljö. Sådana skatter 

skulle eventuellt kunna ge staten intäkter, men det garanterar inte 

att de är effektiva miljöskatter eftersom det inte är varorna i sig som 

är problemet, utan hur de produceras och konsumeras. Skatter av 

detta slag bidrar visserligen till minskad miljöpåverkan eftersom de 

påverkar mängden som produceras och konsumeras, men de riske-

rar att träffa blint om de inte direkt tar sikte på det miljöstörande 

momentet (till exempel utsläpp) i produktionen. 

En annan typ av mätbarhets- och definitionsproblem uppkom-

mer när utsläpp är diffusa och svåra att kontrollera (non-point source 

pollution), vilket gör det svårt att verkningsfullt beskatta utsläppen. 

Ett exempel kan vara metanutsläpp från läckage, soptippar eller 

boskap. Utsläppen av metan från en ko kan inte utan vidare mätas. 

Därför kan de inte lätt beskattas. En möjlighet är schablonberäkning, 

men då missar man att kost, skötsel, genetik eller andra faktorer kan-

ske kan påverka hur stora metanutsläppen per ko är. Det är ju just de 

effekterna som skatten skulle ha haft som syfte att uppmuntra till! 
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Geografiskt och administrativt till-
lämpningsområde kan skapa hinder
Det är nationalstaten som har beskattningsrätt. Viss rätt att ta ut 

avgifter som liknar skatter kan finnas hos vissa andra offentliga 

organ (överstatliga, kommunala etc.) men endast i begränsad 

utsträckning. Detta betyder att skatteinstrumentet passar bäst för 

miljö- och resursproblem med nationell utbredning. Vissa av våra 

större problem, som skulle kunna ha varit mycket lämpade och gett 

stora skatteintäkter, passar dåligt in i denna definition. 

Å ena sidan är en del problem globala (eller eventuellt kontinen-

tala eller med annan utbredning) och dessa måste lösas tillsammans 

med andra länder. Ett av vår tids absolut största problem, klimat-

frågan, hör dit. Den borde åtgärdas genom en global prissättning av 

koldioxid (samt av metan, dikväveoxid med mera) men det finns än 

så länge ingen global rätt att beskatta. Man hamnar då genast i ett 

moras av förhandlingar där olika sektorer och aktörer i olika länder 

vill bli särbehandlade. 

Sveriges koldioxidskatt är idag den högsta i världen. Om alla 

länder beskattade koldioxid i samma utsträckning skulle det säkert 

räcka för att nå Parisavtalets mål menar forskning som studerat skat-

tens effekt.7 Det skulle dessutom innebära stora skatteintäkter. Även 

i Sverige finns det dock undantag från skatten. Det gäller främst sek-

torer som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) och 

andra områden såsom växthus och fiskebåtar. EU ETS fyller likväl en 

viktig funktion eftersom den omfattar alla stora industriella utsläpp-

skällor inom EU: visserligen är priset på utsläppsrätter betydligt 

lägre än den svenska koldioxidskatten men dessa gäller samtidigt ett 

mycket större område. Det skulle inte vara konstruktivt att försvaga 

EU ETS. Bland förslagen nedan kommer jag därför fokusera på bety-

delsen att täppa till de undantag som varken ingår i EU ETS eller den 

svenska koldioxidbeskattning. 

7 Sterner, m.fl. (2019) 
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Å andra sidan är en del problem lokala. De kanske bara avser  en 

viss kommun eller ett visst område. Förorening av vattendrag, bul-

ler, övergödning av sjöar och trängsel hör dit. Trängselskatter skulle 

kunna vara en stor källa till skatt men de gäller ju bara i vissa kommu-

ner och borde då kanske logiskt betraktas som avgifter eller möjligen 

kommunala skatter. 

Ibland samverkar problem med mätbarhet och sektoriell/geo-

grafisk avgränsning. Sverige har en speciell konstruktion med åter-

betald avgift på kväveoxider. Syftet har varit följande: Det sågs som 

önskvärt med ett högt pris på utsläpp av kväveoxider för att upp-

muntra till rening. Det går dock inte att mäta dessa utsläpp överallt. 

Det beslutades därför om en avgift i vissa sektorer och i anläggningar 

av viss storlek. Man vill dock inte uppmuntra företag att bygga flera 

små anläggningar istället för en stor – bara för att slippa skatten. Där-

för kom man fram till ett system med återbetalda avgifter. Utform-

ningen är sådan att de anläggningar som omfattas av systemet betalar 

en avgift baserad på mängden kväveoxid som släpps ut. Respektive 

anläggning får sedan en återbetalning av avgiften i förhållande till hur 

mycket energi de producerat.8 Denna snillrika konstruktion innebär att 

anläggningar som producerar energi med låga utsläpp gynnas. I andra 

länder har man istället använt utsläppsrättshandel där utsläppsrätterna 

allokerats i förhållande till produktionsvolym. 

Ett annat exempel gäller flyget. Uppenbarligen har flygbolag möj-

ligheter att välja var deras flygplan ska tanka och kan välja rutter och 

hubbar för att kringgå nationella skatter i ett land (särskilt ett litet 

land som Sverige). Till detta kommer gamla överenskommelser om 

att inte beskatta bunkerbränslen9 som hänger ihop med denna frihet 

för flyget (och för sjöfarten). 

8 Naturvårdsverket (2003), Sterner och Isaksson (2006).
9 Bunkerbränslen kallas de bränslen som används i internationell sjöfart och flygtrafik. Det är alltså olja och 
flygfotogen som avses. Bunkerbränslen är än så länge inte inkluderade i de redovisningar av utsläpp som de flesta 
länder gör, inte heller omfattas de av de beslutade utsläppsminskningarna i Parisavtalet eller i Sveriges klimatmål. 
Dessutom är bunkerbränslen betydligt smutsigare än andra fossila bränslen (till exempel bensin och diesel). Slut-
ligen är bunkerbränslen skattebefriade, vilket har lett till förslag om exempelvis en svensk flygskatt”. http://www.
klimatordlista.se/bunkerbranslen/
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Politisk acceptans  
och fördelningsfrågor
Diskussionen ovan visar att miljöproblemens geografiska dimen-

sion har betydelse för miljöpolitiken och dess utformning. När man 

diskuterar skatteväxling måste man komma ihåg att huvudsyftet 

med beskattning normalt är att finansiera statens utgifter. Rätten 

för staten att beskatta medborgarna är noga begränsad i olika staters 

grundlagar. Bland annat finns krav på att skatter ska vara rättvisa, 

demokratiskt förankrade i samhället och proportionerliga.10 En 

skatt som bara drabbar vissa kan vara problematisk. Den franska 

författningsdomstolen har åtminstone en gång nekat införande av 

en koldioxidskatt med hänvisning till att det skulle strida mot prin-

cipen om likformig beskattning.11 Man kan jämföra med exemplet 

ovan med trängselavgifter. Folk som bor i en stad kan hävda att det är 

orättvist om de beskattas av den orsaken. 

Fördelningseffekterna av olika skatter kan också vara en mycket 

känslig fråga. Bensinskatter har upprepade gånger ifrågasatts just 

därför att de skulle slå alltför hårt mot fattiga grupper. Denna kritik är 

ganska populär även när den objektivt är helt felaktig. I riktigt fattiga 

länder är det bara de rika som åker bil och skatt på fordonsbränsle 

har närmast karaktären av en lyxskatt – den betalas huvudsakligen 

av de rika. Ändå förekommer samma kritik i dessa länder.12 I Europa 

är bensinskatt fördelningsmässigt relativt neutral om man använder 

traditionella fördelningsmått: De olika inkomstdecilerna spenderar 

ungefär samma andelar av inkomsten på bensin och betalar följakt-

ligen bränsleskatt ungefär som en proportionell skatt. Det hindrar 

inte annan kritik, till exempel att sådan beskattning är orättvis mot 

dem som bor på landsbygden där det inte finns kollektivtrafik. En 

generell trafikskatt som kombinerade bränsleskatt och trängsel-

avgifter skulle ha viss potential att lösa detta problem: bensinskatt 

10 Flood m.fl. (2013), Riksrevisionen (2010).
11 Se till exempel Criqui m.fl. (2019) och Laurent (2010).
12 Sterner (2012).
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slår visserligen hårdare på landsbygden men trängselavgifter slår 

hårdare i (större) städer. 

Något som särskilt tycks ha stuckit i ögonen på de ”gula västar” i 

Frankrike som demonstrerar mot bensinskatter är att rika som flyger 

inte betalar skatt för det, medan folk med mer normala inkomster 

som kör bil måste göra det – trots att utsläppen från flyget är mycket 

stora och dessutom allvarligare på grund av höghöjdseffekten. Orsa-

ken till att inte flyget beskattas har redan diskuterats – det hänger 

samman med den diffusa relationen mellan tankning, utsläpp och 

geografisk hemhörighet hos flygplanen. Att i längden beskatta van-

liga bilister mycket mer än flygresenärer är dock problematiskt ur 

fördelningssynvinkel. När det inte fungerat att beskatta bränslen har 

vissa länder försökt beskatta flygresor – men det är ett ganska dåligt 

alternativ eftersom man då mister incitament för flygbolagen att till 

exempel välja effektiva plan och motorer. 

Ett förslag för att komma till rätta med ”orättvisan” med bräns-

leskatter är att göra dem till   avgifter och återbetala pengarna i form 

av checkar till allmänheten, så kallade tax-and-dividend-system och 

liknande. Detta diskuteras i USA och finns redan i bland annat Kana-

da.13 I sådana system har man ingen skatteväxling eftersom det inte 

är någon skatt som sänks. Man går då miste om den välfärdsvinst 

som skulle kunna uppnås genom att miljöskatterna ersätter skatter 

med snedvridande effekter. Om detta är det enda politiskt accep-

tabla sättet att införa ett pris på koldioxid i vissa länder så kan det 

givetvis ändå vara ett alternativ. Beroende på hur dividend-checkarna 

utformas så kan de bidra till ekonomisk utjämning. Ett annat sätt 

att förklara detta är att som alternativ till skatteväxling, i stället 

använda intäkterna från miljöavgifterna som transfereringar. De 

kan utformas så att de kompenserar låginkomsttagare och/eller dem 

som i första hand drabbats av miljöskatterna (landsbygdsbor i fallet 

med bränsleskatter). 

13 Se Criqui m. fl. (2019). 
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Att kompensation ökar den politiska acceptansen är förmodli-

gen ganska självklart. Det finns ytterligare en aspekt som kan vara 

viktig: De flesta icke-ekonomer har svårt att tro på det som faktiskt 

är huvudmekanismen bakom prissättning av miljöfarligt beteende 

– nämligen att beteendet påverkas. I enkäter och debatter får man 

istället höra åsikten att bensinskatter inte har någon effekt på for-

donsval eller körda kilometer utan enbart är en ”fiskal skatt”. Detta 

är en missuppfattning. Efterfrågan på bensin är ganska elastisk – sär-

skilt på lite längre sikt. Om folk på fullt allvar tror detta så måste de 

tro att enda syftet med en miljöskatt är att samla in pengar. I så fall 

blir det viktigt för acceptansen av en skatt att visa att dessa pengar 

används på ett sätt som främjar (klimat)syftet - exempelvis stöd till 

isolering eller solceller som bevisligen minskar utsläppen. 

Skattebaserosion och skatteväxling
Ett sista problem med skatteväxling är relaterat till skattebasen. En 

miljöskatt kan ge utmärkta incitament att minska miljöstörande 

verksamhet men just därför innebära låga skatteintäkter. Till skill-

nad från många andra skatter är syftet med en miljöskatt att minska 

det som beskattas, till exempel förorenande utsläpp. Men det kan – 

och bör – innebära att skattebasen minskar över tid. 

Ta exempelvis den svenska svavelskatten. Skatten gav betydande 

intäkter under ett par år. Därefter anpassade sig företag och konsu-

menter och utsläppen reducerades till nästan ingenting. Då blev det 

inte heller några skatteintäkter. Detta är inget misslyckande utan 

tvärtom vad som eftersträvades. Men det blir inga miljarder som kan 

användas till att sänka skatter på arbete. Skattebasen har eroderat 

bort. Det betyder att man inte kan bedöma om ett land har bra miljö-

skatter genom att se på intäkterna. Sverige har låga miljöskatter som 

andel av BNP jämfört med andra EU-länder; se Figur 1. Det betyder 
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inte att vi har dåliga miljöskatter och beskattar miljöstörande verk-

samhet lågt utan motsatsen.

Figur 2 illustrerar tre olika skattebasscenarier och dess miljö-

effekter. I diagram A är efterfrågan priskänslig, vilket är fallet för 

många miljöskatter – inklusive svavelskatten som vi diskuterade 

ovan. Det innebär att införande eller ökning av skatten medför en 

stor förändring av utsläpp och miljöförstörande verksamhet. Detta 
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innebär också att skattebasen är smal och instabil och minskar över 

tid: ur miljösynpunkt är detta egentligen utmärkt för att utsläppen 

reduceras i takt med att skatten ökar men det blir inte några större 

skatteintäkter och anhängare av skatteväxling kan eventuellt bli 

besvikna över denna erosion av skattebasen. 

Ett helt annat scenario har vi när skattebasen är relativt bred (ger 

stora intäkter) och stabil som illustreras i diagram B. Den påverkas 

inte mycket av skatten - efterfrågan är oelastisk eller prisokänslig. 

Att efterfrågan är prisokänslig innebär att en ökning av skatten 

enbart medför en liten minskning av utsläpp och miljöförstörande 

verksamhet: detta är innebörden av att efterfrågekurvan är brant. 

I detta scenario ger den breda och stabila skattebasen bra intäkter, 

men miljöeffekten är alltså liten. Om situationen är som i diagram B 

kritiseras skatten ofta för att ”bara vara fiskal skatt” och att den inte 

har några effekter på miljö och klimat: ”det finns ju inga alternativ 

till bilen på landsbygden”. I detta fall kan man alltså få en del skat-

teintäkter som kan användas till skatteväxling men miljövinsterna 

blir relativt små. Å andra sidan bör man vara medveten om två saker. 

För det första är inte miljövinsterna lika med noll – diagrammet 

visar ändå en viss minskning i utsläppen. För det andra så betyder 

den branta efterfrågekurvan att just denna konsumtion är mycket 

svårpåverkad. Även andra styrmedel riskerar att få uppleva detta. 

Begränsningar och förbud kanske kringgås eller leder till så stort 

motstånd att inte politikerna vågar stå fast vid dem.

Situationen kan slutligen också vara som i diagram C med en 

bred skattebas och efterfrågans priskänslighet varierar. Vid låga 

eller måttliga skattenivåer får man en relativt stor miljöeffekt men 

också ansenliga skatteintäkter. Skulle man sedan höja skatten ytter-

ligare finner man att efterfrågan blir mindre priskänslig och det blir 

svårare att få mer reduktioner i utsläpp. Det betyder att skattebasen 

och därmed skatteintäkterna förblir relativt stabila över tid även om 

avgifterna höjs. Ett exempel på en sådan skatt är koldioxidsskatten. 
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Några förslag
Diskussionen ovan visar att resultatet av en skatteväxling, både såväl 

i fråga om möjligheter till sänkningar av andra skatter som effekt på 

miljö och klimat, i hög grad beror på problemets karaktär – om de är 

lokala eller globala, mätbarhet och definition, skattebasens stabili-

tet- och hur individer och företag anpassar sig. Det är också viktigt 

att skatter och andra styrmedel i grunden är motiverade av miljö- 

och klimatskäl. Av den anledningen är en skatteväxling rimlig för i 

Det blir troligen svårare och svårare att minska utsläppen ju mer 

man försöker – eftersom man rimligtvis tar de lättaste utsläppsbe-

gränsningarna först och kurvan ser därmed ut som diagram C.  

Figur 2. Olika skattebasers miljöeffekter. 
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synnerhet klimatutsläpp som koldioxid där man under åtminstone 

en mellanlång period på ett par årtionden kommer ha kvar utsläpp 

som kan generera skatteintäkter. 

På klimatområdet måste vi tänka strategiskt. Sverige är litet och vi 

kan uppnå effekter på global nivå framförallt genom att föregå med 

exempel som visar sig attraktiva på omvärlden. Sveriges åtgärder 

är framförallt viktiga som förebilder. Många av världens ekonomer 

menar att just koldioxidskatt vore det bästa styrmedlet. Sverige har 

en sådan skatt och det är därför strategiskt viktigt att utveckla den 

och visa att den kan fungera väl på alla områden. Det bör inte främst 

ske genom att höja den (eftersom vi redan ligger långt högre än andra 

länder) utan genom att ta bort undantag. De företag som är med i EU 

ETS är för närvarande inte mycket att göra åt eftersom det också är 

viktigt att värna om EU ETS. Detta är Europas flaggskeppspolicy och 

även här gäller att Europas politik förhoppningsvis kan inspirera 

andra länder till att följa efter.

Källa: Criqui m. fl. (2019).     

Figur 3. Koldioxidskattens utveckling 1991–2019. 
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Sedan koldioxidskatten introducerades 1991 har industri omfat-

tats av undantag och nedsättningar från den generella nivån för 

att skydda konkurrenskraften (Figur 3). Under årens lopp har 

regeringen arbetat framgångsrikt med att minska gapet mellan den 

generella skattenivån och den tidigare subventionerade nivån, och 

successivt ökat skattenivån för verksamheter och industrier som 

inte omfattas av EU ETS men av olika orsaker inte heller betalat full 

koldioxidsnivå. Det framgår av Figur 3 som illustrerar utvecklingen 

av både den fulla, generella koldioxidskattenivån och den nedsatta 

nivån som gällt industrin och vissa andra sektorer. Från och med den 

1 augusti 2019 är skattenedsättningen för exempelvis gruvindustrin 

slopad med syftet att reducera dess koldioxidutsläpp. Det finns dock 

kvar ett antal undantag som vore önskvärda att avskaffa. Lyckas man 

avskaffa dessa, så kan det illustrera att undantag kan behövas under 

en övergångsperiod men inte behöver vara permanenta. Nedan föl-

jer en lista på undantag som bör tas bort: 

1. Jordbruk, skogsbruk och vattenbruk har i dagsläget undan-

tag från koldioxidskatten och från energiskatt på bränsle 

som förbrukas i verksamheten. Detta bör tas bort för att 

minska utsläpp av koldioxid. En utfasning kan behöva ske i 

flera steg, framförallt inom jordbruket eftersom det skiljer 

sig från andra näringsgrenar. Det är svårt att minska utsläpp 

från jordbruket utan att samtidigt minska produktionen, och 

jordbruket har en viktig roll i att bevara biologisk mångfald 

och öppna landskap. Jord-, skogs- och vattenbruk kan kanske 

behöva stöd men det bör ske på annat sätt än genom rabatt 

på koldioxid. Inom ramen för skatteväxlingen så borde man 

istället slopa dieselsubventioner och återföra de ökade skat-

teintäkterna till lantbrukare, skogsbrukare och så vidare på 

ett sätt som ger branschen ekonomiskt stöd men samtidigt 

minskar användningen av fossila bränslen. 
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2. Fiske. Baserat på liknande grunder som jordbruket har 

yrkesfiske ett undantag från koldioxidskatten. Detta gäl-

ler förbrukning av bensin, diesel, gasol med mera i båtar 

och utrustning som används yrkesmässigt. Fiske bör inte 

stödjas genom koldioxidsrabatt. Dessutom har vi ju över-

fiskning14 så man borde vara försiktig med att överhuvud-

taget subventionera fiske. Snarare bör verksamheter som 

vattenbruk och fisketurism i sig stödjas men då inte på ett 

sätt som gör det mer fördelaktigt att släppa ut koldioxid i 

dessa verksamheter.  

3. Växthus. Yrkesmässig odling i växthus har varit berättigad 

till både lägre energi- och koldioxidskatt. Undantaget 

från koldioxidskatten för växthusodling är idag i princip 

borttaget. Däremot har yrkesmässig odling i växthus fort-

farande rätt till nedsatt energiskatt. Detta borde kunna 

avskaffas. 

4. Inlandsbanan. Tågtrafik med inlandsbanan är subven-

tionerad genom undantag från koldioxid- och dieselbe-

skattning eftersom det är det mest effektiva sättet att 

transportera gods, timmer och individer i inlandet. Loken 

drivs emellertid med diesel vilket medför koldioxidut-

släpp och luftföroreningar. Att ta bort subventionen kan 

dock leda till ännu mer utsläpp om tågtrafiken ersätts av 

lastbil. Alternativet är istället att använda de ökade skat-

teintäkterna från borttagna undantag till att bygga ut och 

uppgradera inlandsbanan så att man övergår till biobräns-

len och el i större utsträckning. Det skulle innebära bättre  

kommunikationer i inlandets glesbygd och således bidra 

14 Sterner och Svedäng (2005).
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till att göra fler delar av landet attraktiva för arbetskraft. 

Här finns just ett sådant tillfälle att stödja glesbygd gene-

rellt som ofta efterfrågas. Det är ju bara att subventionera 

tågtrafiken rakt av med motiveringen att det är glesbygd. 

Men tågtrafiken där bör betala full skatt för den diesel 

som den eventuellt använder. 

5. Torv. Den borde ses som det (smutsiga) fossila bränsle 

det är. Torv kan på alla sätt likställas med andra fossila 

bränslen och bör därför täckas av koldioxidskatten.

Att helt, eller delvis, fasa ut de nämnda undantagen skulle kunna ge 

flera positiva följdeffekter. För de första skulle miljöbeskattningen 

bli mer enhetlig och basen för prissättning av koldioxid och andra 

växthusgaser breddas. För det andra skulle statskassans miljöintäk-

ter öka och dessa kunna användas till att sänka skatt på arbete och 

stödja glesbygd. För det tredje så skulle vi få minskade utsläpp som 

följd av att dem som dragit nytta av undantagen kommer att anpassa 

sig för att dra ner på kostnaderna, till exempel genom att investera i 

grön teknologi.          

Att ta bort undantag från koldioxid- och bränslebeskattning kom-

mer inte att bli enkelt. Aktörer med energiintensiv verksamhet kan 

motsätta sig att bli av med sina förmåner. Det är också viktigt att en 

utfasning sker efter en noggrann avvägning så att det inte blir alltför 

stora minskningar av olika näringars konkurrenskraft med följd att 

utsläppen i stället ökar utomlands därför att konkurrenter där kan 

expandera sin verksamhet (koldioxidläckage). Det blir ju bakvänt 

om till exempel svensk jordbruksproduktion ersätts med importe-

rade varor till följd av minskade undantag från koldioxidskatten.

Förutom att se över undantagen från koldioxidskatten så finns 

det andra åtgärder som skulle kunna ingå i en grön skatteväxling. Jag 

listar här ett antal andra idéer: 
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1. Metan. Utsläpp av metan är ofta diffusa, svåra att beräkna, 

och därför svåra att beskatta. Skatt på nötkött skulle 

kunna vara ett alternativ till en ren metanskatt som 

är värt att pröva. Kött utgör en relativt liten del av den 

totala livsmedelskonsumtionen i landet men är en av 

livsmedelsgrupperna som står för den största delen av 

relevanta utsläpp, främst av metan.15 Äter vi mindre kött 

kan vi kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från 

livsmedelsproduktion. Det är därför viktigt att en grön 

skatteväxling även innefattar matindustri, och framförallt 

köttindustrin. Intäkter från en sådan skatt kan istället 

användas till att stödja djurhållning som är förenlig med 

en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 

Det finns många andra aspekter på djurhållning som har 

med landskapsbild, antibiotika med mera att göra. Givet-

vis kan bidrag (och kanske även skatter) också ta hänsyn 

till sådana aspekter. Viktigt i sammanhanget är också att 

nötkött främst äts av folk med högre inkomster varför en 

sådan skatt blir tämligen progressiv.16

2. Flyg. Det finns i dagsläget en nationell avståndsbaserad 

flygskatt som beskattar passagerare. Skatten har förstås 

inga incitamentseffekter på val av bränsle eller flygplan. 

Den har fått kritik för att ha försumbar effekt på miljön 

och enbart leda till en förvärrad trafiksituation därför 

att rutter leds om i Europa. Än så länge verkar det inte 

finnas utrymme för skatt på flygbränsle om det inte sker 

internationellt. Men man skulle kanske kunna beskatta 

inrikesflyg eller, som Naturvårdsverket (2004) föreslår, 

införa koldioxid som en parameter vid differentieringen 

15 Naturskyddsföreningen (2018).
16 Andersson (2020).
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av landningsavgifter. Det kunde finnas möjligheter att 

låta inrikesflyget betala fulla bränsleskatter, och sedan 

använda skatteintäkterna till att utveckla alternativ. Kan-

ske skulle man behöva göra undantag för flygplatser uppe 

i norra Norrland och andra platser där det ännu inte finns 

lättillgängliga  alternativ till flygresor. Å andra sidan bör 

också subventioner till flyget och flygplatser generellt 

avskaffas. 

3. Sjöfart. Att införa en skatt på bränsle som används i sjö-

fart har samma problem som flygskatten: det är svårt att 

kontrollera var internationell sjöfart väljer att tanka eller 

bunkra drivmedel och skattebefrielsen beskyddas dess-

utom av EU-lagstiftning och internationella konventio-

ner. Denna fråga bör drivas hårt i internationella och EU-

sammanhang. Det finns dessutom vissa möjligheter att 

påverka på lokal nivå och genomföra grön skatteväxling, 

till exempel genom att införa skatt för inrikes yrkesmäs-

sig sjöfart (passagerartrafik). Huvudinriktningen måste 

dock vara att få till stånd globala system för både flyg och 

sjöfart.  

4. Trängselskatt i städer. En mycket stor del av de miljö- och 

hälsoeffekter som orsakas av (fossildrivna) fordon upp-

står i städer av den enkla anledningen att mycket fler per-

soner är utsatta. Det bästa sättet att komma till rätta med 

sådana föroreningar kan vara en kombinerad miljö- och 

trängselskatt. Den skulle kunna utformas som en träng-

selskatt som är differentierad efter fordonets utsläpp (och 

ett antal ytterligare variabler som avspeglar till exempel 

var och när utsläppen sker). Detta råkar också vara ett sätt 



20

Thomas Sterner

att beskatta städerna hårdare och därmed indirekt gynna 

landsbygden. I samband med bränsleskatter har vi sett att 

det finns ett mycket stort engagemang för dem som bor på 

landsbygden och saknar kollektivtrafik. Kombinationen 

bränsleskatt och differentierad trängselavgift kan utfor-

mas så att det både får positiva effekter på miljön, för bilis-

terna i storstäderna (ökad framkomlighet) och dessutom 

skapar en bättre fördelning mellan olika inkomstgrupper 

och mellan landsbygd och tätort.      

 Trängselskatter har fungerat väl framförallt i stora 

städer som London men även i  mindre städer lönar det 

sig att ta betalt för utrymme. Att finjustera och utveckla 

trängselskatten skulle kunna ha både klimat- och fördel-

ningseffekter som är positiva. I sin nuvarande form tas 

trängselskatt ut i Stockholm och Göteborg men konstruk-

tionen skulle kunna förbättras en hel del om man siktade 

mer medvetet på att samtidigt främja miljö, tillgänglig-

het och jämnare inkomstfördelning. Trängselskatterna 

uppfattas lätt som kommunala avgifter eftersom de ju 

är lokala men de är faktiskt riktiga skatter trots att de är 

snävt begränsade till två städer. Detta har åstadkommits 

med speciell lagstiftning som kopplar intäkterna till utgif-

ter för infrastruktur i respektive region. Att utvidga skat-

ten till andra, mindre, städer kan vara svårt då det kräver 

system med kameror med höga driftskostnader. Istället 

skulle man kunna utvidga skatten med avstånds- och/eller 

GPS-baserade vägavgifter, till exempel en kilometerskatt, 

på både personbilar och tung trafik, som differentieras 

med avseende på utsläpp, trängsel och andra variabler. Då 

skulle man betala för den faktiska skada utsläppen gör och 

man skulle kunna anpassa skatten geografiskt och göra 

det billigare för dem som bor och verkar på glesbygden. 
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Dessutom kan skatteintäkterna återföras till dem som 

drabbas hårdast eller andra grupper som behöver stöd i 

klimatanpassningen.

Utöver dessa möjligheter på klimatområdet finns ett par andra mil-

jöskatter som kunde prövas. 

5. Gruvor och mineraler. Beskatta själva mineral- eller gruv-

rätten. Nästan all gruvbrytning är förbunden med miljö-

problem. Gruvor bör generellt beskattas för detta och inte 

subventioneras. Det verkar som att Sverige har speciellt 

låg beskattning av den landränta17 som mineraler ger upp-

hov till och speciellt generösa villkor för företag att skaffa 

rätt till gruvdrift även mot markägares vilja och intressen. 

Sådana favörer är ologiska och borde avskaffas. Ökad 

mineralskatt ger en förutsättning för högre ersättning 

till markägarna. Motstånd mot mineralskatt motiveras 

av att gruvindustrin är viktig för Sverige och en eventuell 

skatt på mineraler kan påverka investeringsviljan. Dessa 

argument tycks emellertid främst vara partsinlagor från 

berörd verksamhet. Mineraler må i vissa fall vara värde-

fulla men det finns inget nationellt intresse av en verk-

samhet som är miljöstörande, inte betalar skatt och stör 

annan verksamhet som markägaren kan vilja bedriva.

6. Naturgrusskatt kompletterad med (högre) skatt på berg-

kross. Vi har en skatt på sand/naturgrus med motiveringen 

att resursen är begränsad och har en viktig funktion rela-

terad till grundvattenmagasin. Att resurser är ändliga är, 

i sig, egentligen ingen orsak till beskattning. Så länge det 

finns en ägare som är trygg i sin äganderätt torde denna 

17 Den ekonomiska avkastningen på land som man äger. 
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ägare ha intresse av att hushålla med resursen. Blir den 

knapp stiger ju priset och det gör att ägaren har ett incita-

ment att spara en del av resursen till framtiden. Problemet 

uppstår då det inte finns en ägare så som med atmosfären 

eller biodiversitet. Möjligen kan grusåsarnas funktion för 

grundvattnet vara ett sådant motiv. Numera gör man i allt 

större utsträckning grus av krossat berg. Det är en mycket 

miljöstörande aktivitet att spränga berg och krossa – det 

uppstår ju nya ytor där mineraler lakas ur. Enligt Natur-

vårdsverket har användningen av krossprodukter minst 

lika stor miljöpåverkan som naturgrus, eftersom det dels 

leder till koldioxidutsläpp vid tillverkningen av krossen 

(maskinparker för krossen och långa transportsträckor), 

dels har större inverkan på natur, ekosystem och så vidare. 

Av miljö-och klimatskäl skulle därför en skatt på bergkross 

som ett komplement (eller till och med en ersättning för) 

naturgrusskatten vara motiverad. Det skulle kunna ha 

en positiv effekt på återvinning av bygg- och vägmaterial 

istället för att bryta nytt naturgrus och bergkross. Intäk-

terna skulle kunna användas till att ta fram alternativa 

material samt gynna och utveckla landsbygden.      

7. Effektskatten på kärnkraft avskaffades nyligen. Det tycks 

ha skett utan tillräcklig grund. Kärnkraften bär ju inte alla 

sina risk- och försäkringskostnader. Lagstiftning finns 

som innebär att staten tar över de risker som inte går att 

försäkra. Detta innebär en dold subvention, vilket utgör 

ett klart motiv för beskattning. 

8. Energiskatt på el. Elintensiv industri har idag en subven-

tion på energiskatten på el. Detta är egentligen inte en 
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subvention på fossila bränslen eftersom el i Sverige pro-

duceras i princip fossilfritt, men arrangemanget bidrar 

till att minska incitamenten att energieffektivisera inom 

industrin (och därmed möjligheterna att exportera fossil-

fri el till andra länder som därmed kan sänka sina utsläpp). 

Subventionen är ursprungligen motiverad av samma 

anledning som de andra subventionerna, nämligen att 

bibehålla svenska företags konkurrenskraft. Subventio-

nen är tydligt snedvridande och torde dessutom egentli-

gen utgöra otillåtet statligt stöd. Istället för att höja den 

generella nivån på energiskatten på el så skulle man kunna 

överväga att avveckla subventionen inom industrin och 

använda de ökade skatteintäkterna till skifta skattetrycket 

bort från arbete.

9. Plastskatter. Tillverkning och användning av plast inne-

bär en rad miljöproblem. För flera av dessa skulle skatter 

kunna övervägas som styrmedel. 

a. Företag som tillverkar plast betalar inte skatt på råva-

ror till plasttillverkning. Givetvis leder både tillverk-

ning och användning så småningom till utsläpp av 

koldioxid. En skatt på till exempel olja/eten med mera 

till plasttillverkning skulle kunna påverka relativpriset 

mellan nytillverkad och återvunnen plast och på så sätt 

öka efterfrågan på återvunnen plast. 

b. Skatt på plastpåsar finns idag som förslag från reger-

ingens sida att införas under 2020 och avser den som 

tillverkar eller importerar plastkassar avsedda för att 

packa och bära varor. Om syftet är att minska plast i 

naturen så är detta kanske inte den bästa skatten. Det 
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är inte heller säkert att andra alternativ till plastpåsen 

är så mycket bättre för miljön: det finns ett stort antal 

studier som pekar på att till exempel bomullspåsar 

orsakar stor miljöeffekt när de tillverkas och måste 

användas mycket länge innan man har utjämnat skill-

naden i miljöeffekt av tillverkningen. Inte heller pap-

perspåsar är ett vidare bra alternativ. Istället vore ett 

bättre förslag till skatteväxling att ta ut en skatt på alla 

varor och förpackningar till konsumtionsvaror som 

består av plast och beskatta dem efter mängd och far-

lighet på den använda plasten. 

c. Extra skatt på mjukgörare. En av de största hälsoeffek-

terna kommer av tillsatser i plasttillverkningen såsom 

mjukgörare. Det kan vara svårt att åtgärda eftersom det 

kan vara dyrt eller omöjligt att undvika tillsatser som 

mjukgörare. Kanske skulle en skatt kunna utformas så 

att den riktar sig till tillverkare som har förutsättningar 

att minska eller byta tillsatser i plasten. Utformningen 

av en skatt på mjukgörare belastas dock av de kompli-

cerade definitionsfrågorna som diskuterades inled-

ningsvis (se avsnittet ” Mätbarhet och definition av 

skattebasen”) eftersom det finns många olika kemika-

lier som kan användas som mjukgörare.

10. Avfallsförbränning. Förslag på skatt på avfallsförbrän-

ning lades fram och fick avslag redan 201618 och nu har 

regeringen återigen lagt fram förslag på en punktskatt på 

förbränningsavfall som föreslås träda i kraft under 2020. 

Förslaget innefattar att skatt ska tas ut för avfall som förs 

in till en skattepliktig avfallsförbrännings- eller samför-

bränningsanläggning och att avdrag ska medges för avfall, 

18 Förbränningskatteutredningen (2017). 
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ämne eller föremål som upphört att vara avfall. Det kan 

tänkas att en sådan skatt uppmuntrar till återvinning i 

högre grad och att intäkterna kan återföras till hushåll och 

företag. Det finns dock problem: skatt på avfallsförbrän-

ning, både svenskt och importerat borde baseras på en 

analys av skadan. 

Sammanfattning
Att se till att utsläpp och miljöförstöring kostar är ett av de mest 

effektiva sätten att få ned skadliga utsläpp. Men det måste göras på 

ett sätt som är samhällsekonomiskt motiverat och som medbor-

garna uppfattar som legitimt. Det övergripande syftet med detta 

kapitel har varit att ge förslag för en skatteväxling av en del av den 

summa på 15 miljarder som regeringen satt som mål. Frågan är vad, 

var och vem som ska beskattas och vilka effekterna blir? Jag har gett 

en generell bild över vad problemen med en sådan skatteväxling kan 

vara och varför miljöskatter överlag innebär en svår balansgång. Jag 

har sedan listat en rad olika förslag som skulle kunna ingå i en skat-

teväxling. 

Som framkommit finns det en rad saker att ta hänsyn till när det 

gäller miljöskatter och skatteväxling. Till att börja med beror en 

skatteväxlings framgång till stor del på skattebasens mätbarhet, 

stabilitet och acceptans. Vidare är det viktigt att huvudsyftet med en 

miljöskatt är att just bidra till minskad miljö och klimatpåverkan och 

inte att få skatteintäkter. 

Det finns många områden där miljöskatter kan vara bra styrmedel 

men där intäkterna ligger långt ifrån de stora belopp staten tar in på 

annan beskattning. Ett av de få stora undantagen finns på klimatom-

rådet. Det bästa alternativet för en grön skatteväxling vore att bredda      

koldioxidskatten. Den svenska koldioxidskatten är den högsta i värl-
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den och är det styrmedel som ekonomer runt om i världen är överens 

om är det mest effektiva. Att ta bort de klimatskadliga undantagen i 

koldioxidbeskattning som finns kvar, och använda skatteintäkterna 

till att stödja klimatomställning och särskilt utsatta grupper som 

drabbas av höjda klimatskatter, skulle vara en bra åtgärd. Om man 

vill klassa detta som skatteväxling eller snarare som en växling av 

skatter mot nya relaterade utgifter är kanske en smaksak. Utöver att 

fasa ut klimatskadliga subventioner finns det en rad andra områden 

som skulle kunna vara lämpliga för skatteväxlingen. Att tillämpa 

ekonomiska styrmedel på andra områden kan vara svårare och kräva 

noggrann avvägning, men jag har listat ett antal förslag som i alla 

fall är miljömässigt motiverade - till exempel en skatt på bergkross, 

metan, eller avfallsförbränning. Dessa kommer dock inte att ge skat-

tebaser som är så stora att de väsentligt påverkar statsfinanser eller 

ger upphov till stora möjligheter att sänka andra skatter. 

För en lyckad skatteväxling gäller det alltså att hitta en balans-

gång mellan det som är motiverat av miljö- och klimatskäl och att 

hitta effektiva sätt att använda intäkterna från skatteväxlingen på. 

Det senare kan ske genom att sänka andra skatter, stödja utsatta 

regioner eller grupper eller kanske genom att främja innovation och 

investeringar i grön teknik.  Förhoppningsvis kan förslagen som 

lagts fram här bidra till debatten om var och hur skatteväxlingen ska 

genomföras.

Avslutningsvis kan nämnas att det också finns fog för att se om 

man skulle använda skattemedel för att subventionera negativa 

utsläpp – det vill säga inbindning av koldioxid antingen i skog eller 

i inbindning av koldioxid - Carbon Capture and Storage (CCS). 

Potentialen för CCS från svenska punktkällor är stor. I framtiden 

kan även infångning av koldioxid göras på biobränsle-eldade kraft-

verk vilket kan vara mycket fördelaktigt ur klimatsynpunkt. Ett väx-

ande bestånd av skog innebär också att stora mängder kol undandras 

från atmosfären. Det finns mycket som tyder på att detta kan vara ett 
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viktigt och kostnadseffektivt sätt att åstadkomma förbättringar som 

har potential att kopieras i andra länder.19 

Tackord
Författaren vill framföra ett varmt tack till Lars Calmfors och Elin 

Lokrantz som varit till stor hjälp vid författandet av denna rapport. 

Ett stort tack går även till FORMAS för stöd till forskarkonsortiet 

CHIPS.

19 Hassler m. fl. (2019).
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Demonstranter kräver en skarpare klimatpolitik. Politiken uppma-

nas ta klimathotet på allvar och göra det som krävs. Andra protes-

terar istället mot höjda bensinskatter eller borttagna drivmedels-

subventioner. Miljöskatter har alltid skapat debatt och konflikter. 

På ett generellt plan är många positiva till skarpare styrmedel för att 

skydda klimatet. När det väl kommer till kritan är dock kritiken ofta 

desto starkare. 

Näringslivet motsätter sig inte sällan höjda miljöskatter, 

striktare regleringar och hårdare produktkrav. Varje gång är 

argumenten ungefär desamma. Det finns inga alternativ. Det 

hotar konkurrenskraften. Det finns andra länder som är värre. 

Det minskar vinsten och försämrar därmed möjligheten att 

investera i miljövänlig teknik. Det är bättre med morötter än 

piskor. Det är tydligt att man i de flesta sektorer ännu inte lyck-

ats frikoppla ekonomisk lönsamhet från degradering av miljön. 

Samtidigt är idén om the Polluter Pays Principle20, principen att föro-

renaren betalar, etablerad inom OECD sedan 1972 och anses vara en 

av de mest ekonomiskt kostnadseffektiva metoderna att styra mot 

miljövänligare beteende hos både företag och individer. När miljö-

skatter höjs kan det leda till nya lösningar. Så någonstans är det ett 

problem med pedagogiken som gör miljöskatter impopulära trots 

deras framgång historiskt och trots att exempelvis bidragssystem 

(så kallade morötter) i längden är mer kostsamma och många gånger 

svåra att rättfärdiga av konkurrensskäl.21

Klimatfrågan måste lösas, men styrmedlen ifrågasätts. Det är ett 

svårt politiskt dilemma som man just nu löser genom att politiker 

sätter upp ambitiösa målsättningar (som alla vet kommer kräva 

drastiska åtgärder) men där styrmedlen fortfarande ofta saknas. 

Frågan om styrmedel kommer således att ställas på sin spets de när-

20 Principen om att förorenaren betalar är en allmänt vedertagen princip om att den som orsakar ett utsläpp eller 
annan hälso- eller miljöskada också ska vara den som betalar för de samhällsekonomiska kostnader som orsakas. 
Denna princip ligger bland annat till grund för införandet av miljöskatter.
21 Ekins och Speck (1999).
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maste åren. I Sverige har regeringen utsett Klimatpolitiska rådet till 

rådgivare i dessa frågor. Rådet är politiskt oberoende och förslagen 

det lägger ska ha vetenskaplig förankring. Förhoppningen är att det 

ska lägga grunden för en bredare acceptans.

När Klimatpolitiska rådet nu lagt fram sin första rapport om vil-

ken klimatpolitik det anser är nödvändig så finns det flera förslag om 

miljöskatter. Kanske kan politiken aldrig undkomma en del av kri-

tiken mot sådana skatter, men det är trots allt en styrka i den peda-

gogiska kampen att kunna hänvisa till någon annans förslag. Därför 

väljer jag här att argumentera för två av de förslag som lagts fram i 

rådets rapport. Dessa är:

”Avskaffa de undantag i koldioxidbeskattningen som återstår 

för verksamheter utanför handelssystemet.”  

”Arbeta proaktivt inom EU för skärpningar av handelssys-

temet och använd kostnadseffektiva nationella styrmedel för 

minskade utsläpp från svenska anläggningar inom systemet.” 

 

Jag hade önskat att rådet uttryckt sig ännu tydligare här, men med 

tanke på att det är deras första rapport får vi kanske acceptera att de 

uttrycker sig lite trevande. 

”Avskaffa undantag” gäller i princip diesel till arbetsmaskiner 

inom jord- och skogsbruk samt vattenbruk. Det finns inte tillräck-

ligt starka skäl att dessa ska vara undantagna från att betala sina 

utsläppskostnader eftersom det redan idag finns fossilfria alternativ 

som kan ersätta  diesel. Om den något ökade kostnaden gör det svårt 

att klara konkurrensen, vilket kan gälla främst jordbruket, så får det 

kompenseras genom ökade stöd på andra områden, till exempel 

i form av miljöstöden. Enligt min mening är det inte lämpligt att 

bedriva jordbruksstöd genom undantag från klimatbeskattning. 

Så mitt första förslag är: Följ Klimatpolitiska rådets rekommenda-
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tion om att ta bort undantaget från koldioxidskatt för arbetsmaski-

ner inom jord- och skogsbruk samt vattenbruk. Låt mig återkomma 

i fråga om vad statens intäkter från denna höjda skatt ska användas 

till.

Den andra punkten i rådets förslag är otydligare men desto mer 

intressant. Att ålägga internationellt konkurrensutsatt industri, 

alltså mycket av industrin inom handelssystemet, höjda kostnader 

för klimatpåverkan har alltid ansetts riskabelt och sådana förslag 

har varit näst intill politiskt tabubelagda. Det beror på resonemanget 

att ökade kostnader för miljöpåverkan kan leda till att produktion 

läggs utomlands istället för i Sverige eller EU, varvid utsläppen fort-

sätter eller till och med ökar. Detta kallas koldioxidläckage. Argu-

mentet har använts framgångsrikt av industrin i Sverige och inom 

EU som ett argument mot kraftfullare ekonomiska styrmedel på 

klimatområdet. Det är alltså detta som nu ifrågasätts.   

EU:s handelssystem med utsläppsrätter är ett mycket bra initiativ 

i teorin, men i praktiken har dess styreffekt varit svag. De varie-

rande priserna på utsläpp har också haft negativ inverkan på viljan 

att investera i ny, mer klimatsmart teknik då sådana investeringar 

endast kan motiveras ifall kostnaden för fossila bränslen är stabilt på 

en rimligt hög nivå.

Om vi ser på Sverige så är det industrin inom EU:s handelssystem 

som betalar minst för sina utsläpp idag (om vi bortser från internatio-

nell bunkring av drivmedel). Det är alltså där det finns starkast motiv 

för att höja kostnaden. Beroende på individens personliga preferenser 

kan detta motiveras av rättviseskäl, av principen om att förorenaren 

betalar eller av kostnadseffektivitetsskäl då effektiviteten hotas om 

olika sektorer betalar olika mycket för sina utsläpp. Jag stödjer alltså 

tanken att låta denna industri betala ett högre pris för sina utsläpp. 

Det betyder inte att jag helt avfärdar risken för koldioxidläckage, 

men jag vill lyfta några intressanta frågor kopplade till detta.   
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Om inte industrin själv, vem ska  
då betala för industrins utsläpp?
Det första argumentet är principiellt. Enligt OECD utgör det en sub-

vention ifall en aktör inte betalar den fulla kostnaden för sin miljöpå-

verkan. Exakt hur hög den fulla kostnaden för utsläpp av ett ton kol-

dioxid egentligen är finns ingen fullständig samsyn kring, men senare 

års forskning tyder på att kostnaden kan vara så hög som flera hundra 

dollar per ton koldioxid.22 Jag nöjer mig tills vidare med att konstatera 

att priset för utsläpp av ett ton koldioxid för den konkurrensutsatta 

industrin är avsevärt lägre än för hushållen och transportsektorn. Det 

är osannolikt att det pris som den konkurrensutsatta industrin beta-

lar täcker den fulla kostnaden.23 Priset leder inte heller till utsläpps-

minskningar i den takt som krävs för att nå de mål som forskarna 

pekat ut som nödvändiga. Varför är då detta ett problem? Jo, för att 

den som inte betalar sin egen kostnad låter någon annan betala. Den 

som inte gör sin del av jobbet låter någon annan jobba. 

Man kan förstås anse att det är rimligt att vi låter industrin subven-

tioneras på detta sätt, exempelvis ifall skadeverkningarna på samhäl-

let annars blir stora. Men då ska vi för det första se till att komma över-

ens om utsläppsminskningar inom andra sektorer som kompenserar 

för de uteblivna utsläppsminskningarna i industrin, och för det andra 

diskutera frågan utifrån detta perspektiv. Industrin borde behöva 

motivera varför den ska vara subventionerad snarare än varför den 

ska slippa skatt. Kanske skulle diskussionen se annorlunda ut då. 

Är det verkligen miljökostnaderna som är orsaken till 
att produktion flyttat till Asien?
I Sverige idag utgör miljöskatter 2,2 procent av BNP. Skatter på arbete 

22 Nyligen utförd forskning från ett team vid University of California tyder på att de globala kostnaderna för 
koldioxidutsläpp ligger på flera hundra dollar per ton. Om endast kostnaden för enskilda länder beräknas, utan 
hänsyn till att utsläppen också orsakar kostnader i andra länder, så hamnar den inhemska siffran på exempelvis 90 
dollar per ton för Indien och 50 dollar per ton för USA. Kostnaden uppkommer bland annat till följd av minskad 
ekonomisk tillväxt på grund av klimatförändringar. Se Ricke m. fl. (2018).
23 Priset för ett ton koldioxid inom EUs handelssystem ligger i dagsläget kring 25 € (ca 28 dollar). Den svenska 
koldioxidskatten, för den som inte har undantag, är runt 1000 kr per ton (ca 106 dollar). 
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(inkomstskatt och sociala avgifter) utgör över 25 procent av BNP24. Med 

2,2 procent som andel av BNP befinner sig Sverige bland de länder inom 

EU som har de lägsta miljöskatterna i förhållande till BNP. Men inte ens 

Grekland, som ligger högst, når högre än 4 procent av BNP.25 

Jag har aldrig hört, och hoppas aldrig höra, en industrirepresen-

tant som anser att vi ska anpassa våra arbetsmiljölagar till Kinas. Inte 

heller att vi ska göra det med våra trygghetssystem, vår välfärd, vår 

arbetsrätt, jämställdhetskrav, arbetstidslag eller semesterlag. Eller 

att vi ska anpassa lönenivåerna till den kinesiska nivån. Visst bekla-

gar sig industrin ibland över andra skatter, men energin som läggs på 

att stoppa höjda kostnader för klimatpåverkan känns något överdri-

ven i sammanhanget. 

Det är rimligt att ifrågasätta om det är just insatser för att för-

söka rädda planeten som skulle vara droppen som får bägaren att 

rinna över och industrin att flytta till Kina. Vi kan också ifrågasätta 

om det är lågprisproduktion vi ska konkurrera med eller hög kvali-

tet, tekniskt kunnande och höga miljökrav. Att låta utsläpp kosta 

leder till att vi skapar en marknad där nya lösningar, produkter 

och företag kan växa fram och konkurrera, just därför att de fos-

sila bränslena betalar sina miljökostnader. Detta betyder i sin tur 

möjligheter för nya företag att växa med klimatsmarta lösningar. 

Tyvärr är de företag som ännu inte finns väldigt dåliga lobbyister. 

Finns det verkligen inget annat sätt att skydda 
industrin från otillbörlig konkurrens än att låta dem 
undantas från miljökostnader?
Jag var under hösten 2019 på en internationell konferens om ener-

gifrågor. Där diskuterades den konkurrensutsatta industrin och det 

hot som klimatpolitiken kan utgöra mot Europas konkurrenskraft. 

Det intressanta var dock att företagsrepresentanten, som inte kom 

24 Carlgren (2019).
25 SCB (2019). 
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från Sverige, istället för att bara beklaga sig över risken för ökade 

kostnader också förde fram ett förslag – klimattullar. Detta skulle 

alltså vara specifika tullavgifter mot produkter som tillverkats med 

ett högre klimatfotavtryck utanför EU. 

Jag tror personligen att frihandel leder till utveckling, bättre 

relationer mellan länder och människor och är positivt för värl-

den på det stora hela. Jag ogillar därför handelshinder. Men även 

om jag anser att man ska hantera införande av nya tullar med stor 

försiktighet, inte minst efter att vi sett handelskriget eskalera mel-

lan USA och Kina, så kan jag också se en poäng i att även utländ-

ska produkter omfattas av våra koldioxidpriser. Även om det i 

praktiken blir en tullavgift, så kan det också ses som en produkt-

skatt som drabbar produkter utifrån koldioxidfotavtryck oavsett 

ursprungsland, men där de europeiskt producerade produkterna 

anses ha betalat denna genom priserna på utsläppsrätter.   

Är det inte bättre med en global koldioxidskatt? 
Genom åren har jag många gånger hört en önskan om att införa en 

global koldioxidskatt som en lösning på klimatfrågan. Även om det 

i teorin är en högst rimlig tanke så betvivlar jag att detta kommer 

att ske, i alla fall på några nivåer som kommer leda till att vi räddar 

klimatet. Detta tvivel har flera orsaker. För det första skulle en sådan 

skatt i nuläget inte vara rättvis, med tanke på hur olika betalnings-

förmåga vi har. Om folk tycker att bensinskatten slår orättvist mot 

olika delar av Sverige, hur orättvist skulle då inte en gemensam kol-

dioxidskattenivå för USA och Haiti slå? En rimlig utformning vore 

då att kompensera de länder som drabbas hårdast av en gemensam 

koldioxidskattenivå genom monetära transfereringar. Med tanke på 

svårigheten i internationella förhandlingar att komma överens i frå-

gor som rör vem som ska betala hur mycket till vem, så framstår det 

som osannolikt att en gemensam koldioxidskattenivå skulle kunna 

införas i närtid.
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För det andra är det sällan så förändring sker. Det tas mycket säl-

lan gemensamma beslut över hela världen samtidigt. Det är därför 

centralt att vissa länder går före och visar vägen.26 Att arbeta från 

utgångspunkten att alla länder ska nå en gemensam överenskom-

melse vid en viss tidpunkt blir alltför ofta att anpassa sig till den 

som vill minst. Istället för att drömma om en sådan lösning bör vi 

pressa oss själva så långt vi bara kan, även med obekväma beslut, för 

att åtminstone ta vår del av ansvaret. På det sättet ökar vi samtidigt 

våra chanser att påverka andra att gå i samma riktning.   

Ska vi ge industristöd genom  
undantag från just klimatskatter? 
En klok miljöpartist sade en gång på 1990-talet, när vi hade exakt 

samma diskussion om bensinskatter som idag, till mig att ”vi ska inte 

bedriva fördelningspolitik med miljöskatter”. Han har fortfarande en 

poäng. Om syftet är fördelningspolitik så görs den bättre med styrme-

del som är skapade i just det syftet. Miljöskatterna ska så långt möjligt 

vara lika för alla. Vi ska inte heller bedriva industristödspolitik med 

miljöskatter. Är det industristöd vi är ute efter så finns mer träffsäkra 

styrmedel för just detta. Ändå är det just det vi gör idag. Vi bedriver 

industristöd genom undantag från miljöskatter. Det har säkert en del 

positiva effekter. Men det riskerar också att bromsa klimatpolitiken 

och utvecklingstakten mot mer effektiva lösningar. Dessa lösningar 

kan handla om ändrad efterfrågan i riktning mot andra produkter, 

men det kan också handla om ny teknik som plötsligt skulle bli kon-

kurrenskraftig om det fossila måste bära sina kostnader.   

26 Det finns ungefär ett (1) verkligt framgångsrikt internationellt miljöavtal, nämligen Montrealprotokollet om 
skydd för ozonskiktet. Med framgångsrikt menas här att överenskommelsen haft en sådan effekt att problemet i 
stort sett lösts. 
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Måste inte en höjd koldioxidkostnad för industrin 
införas på EU-nivå eller kan Sverige gå före? 
Om jag ska fullfölja mitt eget resonemang så kan Sverige gå före, 

delvis för att ta vårt eget ansvar, delvis för att skapa marknader för 

nya lösningar, men också i syfte att driva på andra. Redan nu ses på 

möjligheten att komplementbeskatta vissa sektorer inom handels-

systemet. Ett första steg skulle vara att införa ett nationellt prisgolv 

på utsläppen. Under detta golv kan priset inte sjunka: då inträder en 

skyldighet att betala koldioxidskatt. Ett prisgolv har diskuterats men 

avfärdats på EU-nivå. Ett alternativ till att Sverige gör det ensamt är 

att ta initiativ till en coalition of the willing ihop med andra EU-länder.  

Idag finns en variant av ett sådant prisgolv i delar av den brittiska 

industrin som ligger inom handelssystemet. Det fungerar så att en 

prognos för priserna inom handelssystemet först upprättas. Däref-

ter inträder en skattskyldighet som täcker upp resterande del av pri-

set upp till prisgolvet. Det finns olika sätt man skulle kunna utforma 

ett prisgolv på men den brittiska modellen skulle kunna användas 

som en förlaga till ett svenskt prisgolv. 

Ett sådant system skulle ha många fördelar. Det innebär robusta 

och mer förutsägbara priser inom handelssystemet, vilket gör det 

ekonomiskt säkrare att investera i mer klimatsmart teknik och kli-

matsmarta produkter. Nackdelen är att det kortsiktigt kan leda till 

ett visst koldioxidläckage både inom och utanför unionen. Sett i ett 

snävt perspektiv innebär  utsläppshandelssystemet att utsläpp som 

inte köps in i ett land kan nyttjas i ett annat, vilket i teorin minskar 

effekten av nationella styrmedel på de samlade utsläppen. Detta 

motverkas dock av det system för makulering av överskott som 

införts i samband med innevarande handelsperiod, som enligt analy-

ser visar att minskad efterfrågan på utsläppsrätter också får genom-

slag i minskade utsläpp.27 Därutöver, ifall nya lösningar gynnas och 

tar marknadsandelar, så skapas nya benchmarks. Detta ger helt nya 

27 Silbye & Sörensen (2019).
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förutsättningar att minska utsläppen totalt sett i nästa handelspe-

riod, vilket skulle få positiva effekter i hela unionen.  

Nivån på prisgolvet bör ligga högre än priset på dagens utsläpps-

rätter. Dagens priser är inte i närheten av att täcka kostnaderna 

för utsläppen och styr därför inte tillräckligt kraftfullt mot snabba 

utsläppsminskningar och investeringar i ny teknik. 

Mitt andra förslag är således att införa ett nationellt prisgolv 

för utsläpp inom EUs system för handel med utsläppsrätter, på 

en nivå högre än dagens pris: i ett första steg runt 30 € per ton men 

med planerade stegvisa höjningar. 

Skatteväxling
I en skatteväxling växlas höjda miljöskatter mot sänkta skatter inom 

andra områden. De skattehöjningar jag föreslår är svåra att jobba 

med i det avseendet, då effekterna för statskassan är oförutsägbara. 

Detta gäller i viss mån för alla miljöskatter vars syfte är att minska 

omfattningen av sådan verksamhet som beskattas.

En normalskatt på drivmedel inom jord- och skogsbruk ger san-

nolikt vissa intäkter, åtminstone inledningsvis, till dess att dieseln 

ersatts av biodiesel eller andra bränslen. Dessa intäkter kan använ-

das för att kompensera jordbruket genom höjda miljöstöd. Det är 

bättre med raka subventioner i form av stöd än dolda subventioner 

i form av undantag från miljöbeskattningen. När intäkterna från 

skatten minskar kan maskinparken ha effektiviserats och bränslena 

bytts, varvid kostnadsbilden också ändrats och de höjda miljöstöden 

i bästa fall kan avvecklas. 

En skatt i form av ett prisgolv är än mer oförutsägbar intäktsmäs-

sigt, eftersom den fastslås för ett år i taget och är beroende av prog-

noser för utvecklingen av priserna inom utsläppshandeln. Skulle 

priserna på utsläppsrätter stiga till en nivå som inte bedöms kräva en 
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ytterligare avgift kommer staten följaktligen inte få några intäkter. 

Det är därför svårt att använda dessa intäkter för fasta skattesänk-

ningar, som ger permanent lägre intäkter.

Sänkta arbetsgivaravgifter skulle sannolikt i många branscher 

inte kompensera för kostnadsökningarna. Det kan därför övervägas 

att använda skatteintäkterna till teknikstöd.  Sådana kan med fördel 

utformas i samverkan med industrin själv. Faktum är att en vanlig fråga 

jag mött genom åren är varför miljöskatteintäkterna inte används 

till just omställningsstöd. Kanske har en sådan utformning, alltså 

ökade miljöskatter i kombination med bidrag till omställningsstöd, 

goda pedagogiska poänger vilket kan ge ökat stöd för miljöskatter. 

Sammanfattning
En anledning till att det är svårt att få gehör för miljöskatter är förstås 

att det finns ett generellt motstånd mot högre skatter. Men det kan 

också finnas en väl motiverad känsla av orättvisa när hushållen idag 

tar en så stor del av skattebördan medan andra slipper undan. Även 

om vi har en aktiv industri i Sverige, som nu sätter ambitiösa egna 

sektorsmål och bedriver intressanta utvecklingsprojekt, så gynnas 

dess omställning också av starkare politiska incitament. Ett projekt 

som stålindustrins Hybrit som går ut på att producera stål utan kol, 

vilket alltså sänker koldioxidutsläppen betydligt, skulle exempelvis 

gynnas av att produkter med ett högre klimatfotavtryck blev dyrare. 

Och även om det kan framstå som mer attraktivt med ”morötter” så 

är det i längden mer stabilt och effektivt med vanliga hederliga avgif-

ter för utsläpp som gör det otvetydigt lönsamt att ställa om.  

Detta gäller även den konkurrensutsatta industrin. Alla behöver 

göra sin del av jobbet, och även om delar av industrin har svårare än 

andra, rent tekniskt och konkurrensmässigt, så är det inte nödvän-

digtvis miljökostnaderna som behöver vara låga för att de ska klara sig.  



Maria Wetterstrand
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Inledning
Människans utsläpp och användning av mark och andra resurser 

påverkar planeten.28 Fler har fått bättre livsvillkor än någonsin tidi-

gare29 men larmrapporter om tillståndet i miljön avlöser varandra.30 

De målar upp många, storskaliga och komplexa problem som vi 

behöver snarast åtgärda för att säkra en någorlunda dräglig framtid. 

Kapitlet illustrerar hur myndigheter kan minska den typen av 

problem. Jag föreslår en grön skatteväxlingsreform där markan-

vändning beskattas utifrån dess miljöpåverkan. Reformen skulle ta 

itu med flera allvarliga och akuta miljöproblem med koppling till 

markanvändning, såsom klimatförändringar, förlust av biologisk 

mångfald och övergödning. Reformen kan bidra till de svenska mil-

jömålen31 och de globala hållbarhetsmålen32. 

Mitt resonemang bygger på forskning som betraktar världen 

som ett social-ekologiskt system.33 Människan påverkar den globala 

utvecklingen där sociala och ekonomiska aktiviteter samspelar med 

naturen på många komplexa sätt. En välfungerande biosfär är nöd-

vändig för att säkra tillgången på ekosystemtjänster. Dessa kan vara 

avgörande för att samhället och ekonomin ska kunna fungera och 

ibland även för vår överlevnad.34 

Komplexa interaktionerna medför att det blir svårt att veta hur 

enskilda aktiviteter påverkar omgivningen. Matproduktion kan 

exempelvis bidra till utsläpp, överfiske och avskogning långt från 

där maten äts.35 Ibland kan effekter som utsläpp av kväve och fosfor 

ackumuleras, osynligt och över lång tid. När en tröskel passeras, som 

när bottensedimenten inte längre kan absorbera utsläppen, kan det 

plötsligt skapa stora förändringar. Sjöar och hav kan då snabbt få 

28 Steffen m.fl. (2015a). 
29 World Bank (2019).
30 Till exempel Raudsepp-Hearne m.fl. (2010); IPCC (2014); Steffen m.fl. (2015a,b); IPBES (2019).
31 Naturvårdsverket (2019).
32 Regeringskansliet (2019).
33 Berkes m.fl. (1998).
34 Steffen m.fl. (2015b).
35 Friis m.fl. (2016).
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mycket sämre vattenkvalité med algblomningar till följd. På så sätt 

skapar komplexiteten ovisshet om hur det vi gör påverkar naturen 

och oss själva i slutändan.36 Ett systemperspektiv underlättar identi-

fiering och åtgärd av potentiella hot.37

Metoden jag använder i kapitlet för att ta fram och motivera mitt 

förslag kan vidareutvecklas i samarbete mellan myndigheter och 

forskare. Utifrån de svenska miljömålen och vetenskapliga rön som 

definierar så kallade planetära gränser kan jag identifiera miljöfrågor 

som är särskilt angelägna både i Sverige och globalt och som därför 

bör prioriteras.38 

Genomgången visar att markanvändning och koldioxidutsläpp 

verkar särskilt lämpliga för skatteväxling tack vare att de är relativt 

lätta att beskatta, potentiellt kostnadseffektiva, samt har stor för-

måga att vända negativa miljötrender och skapa synergieffekter. 

Då koldioxidbeskattning är välstuderat väljer jag att fokusera på 

en skatt på markanvändning.39 Marcus och Wallbaum har nyligen 

presenterat ett liknande förslag, men jag lägger mer vikt på en moti-

vering baserad på vetenskapliga rön, de svenska miljömålen och de 

globala hållbarhetsmålen.40  

Först identifierar jag lämpliga problem utifrån ett svenskt per-

spektiv men även hur angeläget problemet är globalt; Sedan tar jag 

fram lämpliga kriterier för att styra de urval av miljöproblem som bör 

prioriteras för en skatteväxlingsreform . Utifrån lämpliga problem 

och urvalskriterier kan sedan lämpliga reformområden framträda 

såsom koldioxidutsläpp och markanvändning. Slutligen diskuterar 

jag mer specifikt utformning och eventuella fallgropar för en skat-

teväxlingsreform som skulle baseras på markanvändning. 

36 Polasky m.fl. (2011).
37 Walker och Salt (2012); Crépin m.fl. (2017).
38 Steffen m.fl. (2015b).
39 Se till exempel Maxim och Zander (2019) för en översikt.
40 Marcus och Wallbaum (2019).
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Identifiera miljömål
Den svenska regeringen och Förenta nationerna (FN) har satt upp 

miljömål. Vetenskapliga bedömningar kan också bidra till att iden-

tifiera ett urval av miljömål. Jag fokuserar på erkänt angelägna miljömål 

där det förekommer synergieffekter mellan svenska och globala mål.

Globala hållbarhetsmål och det  
säkra handlingsutrymmet för mänskligheten
Sverige och många andra länder har antagit Agenda 2030. Det är en 

global agenda för hållbar utveckling. Den innehåller 17 globala mål 

som berör hållbarhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska 

dimensioner.41 Den svenska regeringen är ansvarig för att Sverige ska 

bidra till genomförandet av de globala målen. Dessa 17 mål är mer 

eller mindre beroende av varandra.42 Det kan finnas synergier och 

motsättningar mellan olika mål.43 

Jag fokuserar i första hand på de fyra hållbarhetsmålen som är 

direkt kopplade till en välfungerande biosfär:

• Mål 6: att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och 

sanitetsförvaltning för alla.

• Mål 13: att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa kli-

matförändringarna och deras konsekvenser.

• Mål 14: att bevara och nyttja haven och de marina resur-

serna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar 

utveckling.

• Mål 15: att skydda, återställa och främja ett hållbart nytt-

jande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 

bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markför-

störingen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vissa av jordens egenskaper är avgörande för mänsklighetens väl-

41 Regeringskansliet (2019).
42 Le Blanc (2015); Keesstra m.fl. (2016); Stafford-Smith m.fl. (2017).
43 Pradhan m.fl. (2017).
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stånd och överlevnad. Alla våra stora civilisationer har vuxit fram 

under Holocen, en geologisk era som karakteriseras av sina särskilt 

stabila klimatförhållanden. Det går inte att utesluta att förutsätt-

ningarna under Holocen är avgörande för att fortsätta upprätthålla 

stora mänskliga civilisationer och nuvarande befolkningsmängder.44 

Därför väljer jag att även lägga in som mål att Sverige bör bidra till att 

planeten hålls inom Holocen.

Det går att identifiera nio planetära gränser som definierar ett 

säkert handlingsutrymme för mänskligheten.45 Bortom dessa grän-

ser ökar risken markant att planeten hamnar utanför Holocen. Dessa 

gränser rör klimatförändringar, nya kemiska substanser, ozon-

skiktets uttunning i stratosfären, ökad koncentration av aerosoler 

i atmosfären, havsförsurning, påverkan på näringsflöden (främst 

kväve och fosfor), färskvattenanvändning, förändrad markanvänd-

ning samt biologisk mångfald. Forskarna har för varje gräns upp-

skattat om vi befinner oss under gränsvärdet, i en osäkerhetszon, 

bortom osäkerhetszonen eller om kunskapsläget inte räcker för att 

avgöra frågan.

De svenska miljömålen
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål. De svenska miljö-

målen relaterar även till de globala hållbarhetsmålen (Figur 1). Glo-

bala målet 6 (Rent vatten och sanitet) relaterar till de svenska målen 

4, 9 och 15, globala målet 13 (bekämpa klimatförändringarna) relate-

rar till mål 1, 3, och 5, globala målet 14 (hav och marina resurser) rela-

terar till mål 7, 10, och 16 och globala målet 15 (ekosystem och biolo-

gisk mångfald) relaterar till mål 8, 11, 12, 13, 14, 16. De svenska målen 2 

och 6 är svårare att direkt relatera till något globalt mål medan mål 16 

relaterar till två globala mål: 14 och 15. 

44 Rockström m.fl. (2009). Vi skulle kanske kunna upprätthålla relativt stora befolkningsmängder utanför Holo-
cen, med hjälp till exempel av tekniska lösningar. Dock är osäkerheten stor om oväntade och storskaliga bieffekter 
(Barrett m.fl. (2014)).
45 Rockström m.fl. (2009); Steffen m.fl. (2015b); Gleeson m.fl. (2019).
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Det stora antalet mål och miljöproblem som Sverige behöver 

relatera till nationellt och globalt medför ett prioriteringsbehov. Det 

kanske inte går att uppfylla alla mål samtidigt.

Figur 1. De fyra globala hållbarhetsmålen med koppling till biosfären och 
hur de relaterar till de svenska miljömålen.

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

Källa: Naturvårdsverket (2019).

Tabell 1. De svenska miljömålen.

Giftfri miljö (4)
Grundvatten av god 
kvalitet (9)
God bebyggd miljö (15)

RENT VATTEN  
OCH SANITET 6 BEKÄMPA  

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 13

Begränsad klimatpåverkan 
(1)
Bara naturlig försurning (3)
Skyddande ozonskikt (5)

HAV OCH MARINA  
RESURSER 

Ett rikt växt och djur liv (16)

14

Ingen övergödning (7)
Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård (10)

EKOSYSTEM  
OCH BIOLOGISK MäNGFALD  15

Levande sjöar och vat-
tendrag (8)
Myllrande våtmarker (11)
Levande skogar (12)
Ett rikt odlingslandskap (13)
Storslagen fjällmiljö (14)
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Kriterier för prioriteringar  
mellan olika mål
Minst tre olika aspekter skulle kunna ligga till grund för att motivera 

prioriteringar mellan målen. Ett allvarligt och akut problem borde 

rimligtvis prioriteras framför ett mindre allvarligt eller mindre akut. 

Vissa mål är kopplade till varandra därför att det kan uppstå bief-

fekter och det kan vara angeläget att i första hand försöka uppnå lös-

ningar med synergieffekter. Om skatteväxling är ambitionen är det 

också lämpligt att välja mål där en skatt faktiskt är att föredra jämfört 

med andra åtgärder. Alla dessa aspekter påverkar möjligheten att ta 

fram en framgångsrik lösning eftersom de påverkar budgetrestrik-

tionen för åtgärden.  

Hur allvarligt och akut är problemet?
 Genom att prioritera problem som är både akuta och allvarliga fram-

för andra problem ökar chanserna för att reformen faktiskt leder till 

positiva effekter. Det kan dock vara svårt att avgöra huruvida man 

bör prioritera allvarliga men inte akuta problem framför mindre all-

varliga men akuta problem eller vice versa. 

De planetära gränserna kan bli ett användbart verktyg i samman-

hanget. De omfattar nio problem som definieras som så allvarliga att 

de skulle kunna hota större delen av mänsklighetens överlevnad. Om 

planeten lämnar Holocen, är det oklart om man exempelvis kommer 

kunna producera mat åt en global befolkning av nuvarande storlek.46 

De olika riskkategorierna för planetära gränser indikerar också 

vilka av dessa problem som är mest akuta. Flöden av näringsämnen 

och förlust av biologisk mångfald hamnar i den röda kategorin som 

innebär att de är både allvarliga och akuta då vi redan befinner oss 

utanför säkerhetszonen. Även klimatförändring och förändrad 

markanvändning som hamnar i den gula kategorin, det vill säga i 

46 Steffen m.fl. (2015a).
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osäkerhetszonen ter sig ganska akuta. Däremot ligger ozonskiktets 

uttunning i stratosfären och havsförsurningen inom den säkra grän-

sen och behöver därför kanske inte prioriteras just nu. 47 

Läget har ännu inte kunnat bedömas för tre problem: färskvat-

tenanvändning48, nya kemiska substanser och ökad koncentration 

av aerosoler i atmosfären. Givet det potentiella allvaret i alla dessa 

problem om de skulle visa sig vara akuta är det motiverat att vara 

försiktig åtminstone tills frågan är bättre utrett och vi bör kanske 

betrakta även dem som akuta tills motsatsen har bevisats.49 

Man behöver på liknande sätt bedöma vilka av de 16 svenska mil-

jömålen som berör särskilt akuta och allvarliga problem för Sverige. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är risken för potentiella katastrofer 

och abrupta förändringar. Dessa kan avsevärt påverka ekosystemen 

och det kan vara svåra att åtgärda när vissa trösklar väl har passerats. 

Övergödning är ett exempel på ett sådant problem som kan verka i 

det fördolda under lång tid för att sedan bryta ut i form av upprepade 

algblomningar.50

En sådan bedömning tillsammans med prioriteringar som anges 

genom de globala miljömålen och de planetära gränserna kan stödja 

ett urval av miljöproblem som är relevanta, allvarliga och akuta för 

Sverige och globalt och som bör ges företräde.

Kan lösningen till problemet generera bieffekter?
Flera miljöproblem är kopplade till varandra. Exempelvis påverkas 

både klimatförändringar och försurning i haven av halten av koldi-

oxid i atmosfären.51 Förändrad markanvändning kan ge upphov till 

eller förvärra andra miljöproblem såsom förlust av biologisk mång-

fald, klimatförändring och övergödning.52 Därmed finns det möjlig-

heter att uppnå synergieffekter genom att angripa den gemensamma 

47 Steffen m.fl. (2015b).
48 Dock se Gleeson m.fl. (2019).
49 Arrow och Fisher (1974); Bishop (1978); Margolis och Nævdal (2007).
50 Gustafsson m.fl. (2012).
51 Jagers m.fl. (2019).
52 Steffen m.fl. (2015b).
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orsaken till flera miljöproblem eller de problem som förstärker 

andra miljöproblem.

Tyvärr kan en åtgärd som angriper ett miljöproblem ibland även leda 

till att ett annat problem förvärras. Partiklar i atmosfären bidrar exem-

pelvis till att begränsa klimatuppvärmningen. Det betyder att åtgärder 

mot vissa luftföroreningar kan leda till en snabbare uppvärmning.

Bieffekter kan även uppstå i samhället. Miljöåtgärder kan möta 

mer eller mindre motstånd bland allmänheten beroende på hur de 

drabbar olika grupper. Exempelvis uppstod ”gula-västar”-rörelsen i 

Frankrike som reaktion på att en skattelättnad för dieselbränsle togs 

bort. Det är därför en fördel om man kan välja åtgärder som allmän-

heten är mer benägen att acceptera eller där grupper som drabbas 

hårt kan kompenseras.

Människor kan också anpassa sitt beteende för att kringgå reg-

leringar. Ett känt fenomen är det så kallade ”kolläckage” som upp-

står när åtgärder mot utsläpp av växthusgaser i ett land leder till att 

ekonomiska aktiviteter flyttar till andra mer tillåtande länder.53 Det 

är lämpligt att undersöka förändringarna i konkurrenskraft som en 

miljöåtgärd kan ge upphov till och undersöka hur man kan förvänta 

sig att aktiviteter anpassas till det.

Negativa bieffekter innebär att åtgärden egentligen blir dyrare 

medan synergieffekter innebär att samma åtgärd kan angripa flera 

problem, vilket ökar intäkterna. De globala målen skulle kunna 

användas som en checklista över områden som man bör vara extra 

uppmärksam på när det gäller bieffekter. Beslutsfattare skulle kunna 

lättare identifiera potentiella problem redan innan de inträffar 

genom att undersöka hur en åtgärd kan tänkas påverka de 17 globala 

målen. Det blir därmed möjligt att i förebyggande syfte fundera på 

om det är bättre att avstå från åtgärden eller om det går att utforma 

den så att negativa bieffekter minimeras.

53 Barker m.fl. (2007), Carbone och Rivers (2017).
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Är problemet lämpligt att lösa med en skatt? 
Vissa problem lämpar sig bättre för beskattning än andra. Utsläpp 

som lätt kan mätas lämpar sig särskilt för beskattning. Det har däre-

mot traditionellt varit mindre vanligt att beskatta fångster eller 

skördar. Även om det skulle vara teoretiskt möjligt att göra så skulle 

det kunna vara svårt att få acceptans för en sådan reform. 

Beskattning fordrar också att det går att identifiera en lämplig 

juridisk eller fysisk person som kan beskattas. Förlust av biologisk 

mångfald skulle förmodligen vara svårt att motverka med en skatt 

eftersom det ofta sker som en bieffekt av förändringar i arternas livs-

miljö. Dessa förändringar kan ha många orsaker, exempelvis föränd-

rad markanvändning, ökade halter av miljögifter, invaderande arter 

eller klimatförändringar.54

En annan viktig aspekt rör hur mycket människor förändrar sin 

konsumtion av en vara om dess pris förändras. Om priset har liten 

påverkan på människors köpbeteende är risken stor att en skatt inte 

kommer få någon större effekt. I dessa fall bör problemet angripas 

med andra styrmedel än en skatt, till exempel en begränsning i 

mängden vara man får köpa.55

Identifiering av lämpliga  
områden för skatteväxling
Utifrån målen i avsnitt 1 och kriterierna för prioriteringar från avsnitt 

2 kan vi nu begränsa antalet områden lämpliga för skatteväxling. 

Områden där åtgärder bör prioriteras
De svenska miljömålen överlappar de globala hållbarhetsmålen kopp-

lade till biosfären och är mer omfattande (till exempel Mål 2: Frisk 

luft och Mål 6: Säker strålning tillkommer). Därför fokuserar jag på de 

54 IPBES (2019).
55 Weitzman (1974); Hepburn (2006).
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svenska miljömålen och de planetära gränserna. Gränserna indikerar 

även hur seriösa och brådskande de enskilda miljöproblemen ter sig. 

Tabell 2 illustrerar vilka av de svenska miljömålen som kan rela-

tera till varje enskild planetär gräns. 

Anm: Ett kryss indikerar att informationen från beskrivningen av miljömålet
56

 

och den planetära gränsen
57

 tyder på att det specifika miljömålet relaterar till 
den specifika planetära gränsen. Färgerna indikerar tillstånder för de planetära 
gränserna (ljusgrått: under gränsvärdet, mörkgrått: i osäkerhetszonen, svart: över 
säkerhetszonen, och vitt: säkerhetszonen ej fastställd).

56 Naturvårdsverket (2019).
57 Steffen m.fl. (2015b).
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1. Begränsad klimatpåverkan x         

2. Frisk luft  x  x      

3. Bara naturlig försurning x  x  x x     

4. Giftfri miljö  x  x  x    

5. Skyddande ozonskikt x  x x       

6. Säker strålmiljö   x x       

7. Ingen övergödning   x    x    

8. Levande sjöar och 
vattendrag x x    x x x x

9. Grundvatten av god kvalitet  x    x x x  

10. Hav i balans samt levande 
kust och skärgård x  x      x x

11. Myllrande våtmarker        x x

12. Levande skogar x   x    x x

13. Ett rikt odlingslandskap        x x

14. Storslagen fjällmiljö x       x x

15. God bebyggd miljö x x     x x x

16. Ett rikt växt- och djurliv    x     x x

Tabell 2. Svenska miljömål och planetära gränser.
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Fyra gränser framträder med kopplingar till många olika svenska 

miljömål. Klimat kopplar till åtta mål, nya kemiska substanser till tio, 

mark till nio och mångfald till åtta mål. Dessa kategorier är dessutom 

svart, vita eller ljusgrå. Det betyder att det finns potential att uppnå 

flera svenska miljömål och samtidigt även bidra till att lösa allvarliga 

och relativt akuta globala miljöproblem.

Klimat är ett självskrivet område där kraftfulla åtgärder behövs. 

Klimatet påverkar vår möjlighet att uppfylla flera av Sveriges mil-

jömål. Det interagerar dessutom med flera andra planetära gränser 

(markanvändning, mångfald och flöden av näringsämnen). En 

direkt skatt på alla former av koldioxidutsläpp har stor potential att 

påverka utfallet.58 Jag bortser dock från denna åtgärd eftersom den 

redan har belysts i otaliga vetenskapliga studier och rapporter. 

Nya kemiska substanser och aerosoler kan potentiellt ha stor 

effekt både i Sverige och globalt. Dock är de planetära gränserna 

ännu oklara, liksom effekterna på miljön. Det rör sig om substanser 

som kan vara svåra att identifiera och kvantifiera. Därför vore en 

skatt förmodligen mindre lämpligt. Data saknas för att beräkna en 

bra skattenivå och man skulle behöva beskatta många olika substan-

ser.59 Osäkerheten och riskerna talar istället för att agera preventivt, 

till exempel genom att förbjuda användning av dessa nya substanser 

tills forskning har kunnat visa att det inte är farligt.

Flöden av näringsämnen är ett stort globalt problem. Det drab-

bar även vissa sjöar och vattendrag samt många kustnära områden i 

Sverige. Effekterna på ekosystemen i de drabbade områdena orsakar 

skador på turism och fiske. Flöden av näringsämnen från jordbruk 

tillsammans med överfiske har till exempel lett till att Östersjön 

har passerat en tröskel för näringsämnen. Det från början klara och 

friska havet drabbas nu varje år av svåra algblomningar. Fisket måste 

regleras hårt för att bestånden inte ska närma sig utrotning.60 

58 För en översikt av litteraturen se till exempel Zhang m.fl. (2016).
59 Diamond m.fl. (2015).
60 Gustafsson m.fl. (2012).
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Det är tveksamt om en skatt skulle reglera näringsämnen bättre 

än nuvarande metod. Flödena kommer från många olika källor 

(exempelvis jordbruk och enskilda avlopp) och är svåra att mäta. 

Istället har man satsat på information och samarbete med lantbru-

kare. Avloppskrav, riktlinjer för jordbruket och gödselanvändning 

bidrar redan idag till att minska utsläppen av kväve och fosfor. Dock 

visar sig effekterna långsamt därför att mycket av dagens effekter på 

Östersjön härrör från utsläpp lagrade i mark och bottensediment 

sedan 1950- och 1960-talen.61 

Mark och mångfald är kopplade till nästan samma svenska miljö-

mål. Ändrad markanvändning är en stor källa till förlust av biologisk 

mångfald.62 Därför finns det också potential att adressera båda pro-

blemen om man angriper beteenden kopplade till markanvändning. 

Jag föreslår en skatteväxlingsreform där en skatt på markanvänd-

ning införs. Mitt förslag ligger i linje med en artikel på DN debatt 

förra året där Lars Marcus och Hollger Wallbaum föreslog en sådan 

reform.63 

Beskattning av markanvändning
Markanvändning är central för många dimensioner av miljökvalite-

ten.64 Olika typer av växter eller bebyggelse absorberar eller släpper 

ut olika mängder växthusgaser. Därmed påverkar markanvänd-

ningen i slutändan klimatet. Användningen inverkar även på flöden 

av näringsämnen och kemikalier, vattenflöden i marken, och tillgång 

till färskvatten. Markanvändning har också effekter på avdunstning 

och regnmängden i atmosfären.65 Det kan gynna eller missgynna 

olika växt- och djurarter och därmed den biologiska mångfalden. 

Instrument som fokuserar på markanvändning kan därför göra 

skillnad både i Sverige och globalt. Historiskt beskattades använd-

61 Greppa näringen (2015); Jordbruksverket (2019).
62 IPBES (2019).
63 Marcus och Wallbaum (2019).
64 IPBES (2019).
65 Keys m.fl. (2016).
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ning av mark i Sverige redan under Gustav Vasas tid. Skattebönder 

och brukare av statens jord eller frälsejord måste alla betala skatt 

eller arrende till staten för att nyttja marken. Skatten baserades 

på jordens värde snarare än hur marken användes. Gruvnäringen 

(bergsbruket) var ett undantag som sedan Magnus Erikssons tid 

(1319-1356) betalade en särskild skatt.66 

Henry George menade att avkastningen från land (i bred bemär-

kelse, det vill säga. även naturresurser) borde bli gemensam egen-

dom.67 Han föreslog en unik skatt på jord/land. Markägaren skulle 

enbart behålla en mindre andel av avkastningen. Målet var att 

uppnå en jämlik tillgång till land. Samtidigt kunde man säkra statens 

inkomster utan att tvinga fram förändringar i ägande. Dessutom 

skulle skatten inte påverka framtida skatteintäkter eftersom land 

alltid finns kvar. 

Henry George har haft många anhängare även i modern tid som 

diskuterat bland annat finansiering av infrastruktur i städer68 eller 

bättre jordbruk i fattiga länder69. Hans idéer har lett till fastighets-

taxeringsreformer i många länder.70

Den statliga fastighetsskatten och den kommunala fastighets-

avgiften är den skatt i Sverige som mest liknar en skatt på markan-

vändning i modern tid. De särskiljer småhus, lantbruk, hyreshus och 

industri. Det finns även kategorier för täktmark, elproduktion och 

samhällsnyttiga byggnader som till exempel skolor eller sjukhus. 

Dessa kategorier motsvarar olika typer av markanvändning. 

Fastigheterna beskattas i förhållande till deras taxeringsvärde. 

Detta värde beräknas utifrån uppgifter om fastigheten och för-

säljningar i närområdet, samt eventuell avkastning eller produk-

tionskostnad för industrifastigheter. Uppgifterna om fastigheten 

rör bland annat. storleken på tomt och olika typer av byggda ytor, 

66 Skatteverket (2020a).
67 George (1879).
68 Gaffney (1998); Vickrey (2001).
69 Stiglitz (2003).
70 Cleveland (2012).
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tidpunkt och omfattning för ombyggnationer, samt byggnadens 

tekniska egenskaper.71 För lantbruksfastigheten kan uppgifterna 

exempelvis omfatta markens produktionsförmåga för skogs- och 

lantbruk, virkesförrådet, och typ av dränering.72

Alla dessa sätt att beskatta land har gemensamt att de baseras 

på värdet av fastigheten för olika ändamål. De fokuserar inte på hur 

olika typer av användningar påverkar miljökvaliteten eller förändrar 

egenskaperna i marken. I följande avsnitt förklarar jag närmare hur 

en skatt på markanvändningen skulle kunna utformas för att främja 

en hållbar markanvändning också ur miljösynvinkel. 

Utformning och restriktioner 
En skatt på markanvändning skulle bidra till de svenska miljömålen 

8-16. Det skulle också hjälpa till att hålla oss inom planetära gränser 

för markanvändning men även klimat, biologisk mångfald och flö-

den av näringsämnen som alla påverkas av markanvändning. För att 

uppnå målet är det viktigt att det är själva markanvändningen som 

beskattas. Att beskatta markinnehavet, eller markvärdet som är fal-

let med fastighetsskatten har en oklar effekt på miljön. 

Att beskatta aktiviteter med miljöeffekter skulle också kunna ge 

miljövinster. Det kan dock även minska incitamenten att bedriva 

aktiviteten istället för att utveckla aktiviteten så att den har mindre 

miljöpåverkan. För att undvika sådana snedvridande effekter är det 

bättre att angripa det som orsakar miljöproblemet. I vårt fall är det 

därför lämpligare att beskatta hur en aktivitet använder marken, 

vilket har en direkt miljöpåverkan, än att beskatta själva aktiviteten 

eller markvärdet.

71 Såsom standard på uppvärmningssystem, takbeläggning, fönster, kök och badrum för småhus.
72 Skatteverket (2020b).
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Inhämtning av information
Dagens fastighetsdeklaration innehåller information om viss mark-

användning (exempelvis skogsbruk, diken, gruvdrift) och tekniska 

egenskaper i byggnader som kan kopplas till olika miljöpåverkan 

(exempelvis typ av avlopp, uppvärmningssystem och fönster). 

Beskattningen skulle kunna baseras på en utökad eller modifierad 

fastighetsdeklaration. 

Fördelen med det är att all infrastruktur för att ta in informa-

tionen redan finns på plats. Medborgarna är vana vid den typen av 

deklaration. Det finns även möjlighet att införa förändringar gradvis 

genom att förändra fastighetsdeklarationen i omgångar. Energide-

klarationen som måste uppvisas exempelvis vid bostadsförsäljning 

är en annan informationskälla som är lätt tillgänglig. Det finns dock 

inte för alla fastigheter.73

Fokus i fastighetsdeklarationen bör ligga på hur marken används 

och förändras samt hur detta påverkar miljön. Istället för att fråga 

småhusägare om längden på deras köksbänk kunde man fråga hur 

stor yta på tomten som är täckt med någon form av beläggning 

(exempelvis grus eller asfalt för garageuppfart och terrass), hur 

mycket som är naturyta samt hur den ytan sköts. Det vore också 

lämpligt att komplettera nuvarande tekniska frågor om bebyggelsen 

så att det blir lättare att koppla dessa egenskaper till olika typer av 

miljöpåverkan.74

En nackdel är dock att det är lätt att fuska genom att ange felaktiga 

uppgifter. Det problemet finns även med nuvarande fastighetsde-

klaration. Det löses idag med bland annat stickprovskontroller.75 

Den som kontrolleras är då skyldig att inkomma med information 

som stödjer innehållet i deklarationen. Utdrag ur olika register kan 

användas för att styrka de uppgifter som behövs för att beskatta 

markanvändning. Energideklarationer är exempelvis lätta att få 

73 Boverket (2020).
74 Till exempel information om tak, typ av avlopp, storlek och isolering av fönster samt uppvärmningssätt.
75 Skatteverket (2020b).
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fram med fastighetsbeteckningen.76 Man kanske även skulle kunna 

utnyttja register för verksamhetstillstånd samt satellitbilder.

En annan nackdel är att informationen måste hanteras vilket ska-

par administrativa kostnader. Sådana kostnader belastar redan fast-

ighetstaxeringen. Med rätt utformning kan liksom idag den mesta 

informationen hanteras elektroniskt. Det finns anledning att utreda 

i vilken omfattning den föreslagna förändringen skulle kunna admi-

nistreras inom ramen för samma system som idag.

Beräkning av skatten
Här bör en beskattning av mark skilja sig betydligt från dagens fast-

ighetsbeskattning. För att uppnå önskad effekt måste skatten mot-

svara markanvändningens miljöpåverkan. En perfekt skattenivå är 

svår att beräkna men det finns goda möjligheter att förbättra dagens 

situation. Det kan ske genom att ta fram några schablonnivåer för 

skatten som följer vissa tumregler. Dessa nivåer kan justeras alltef-

tersom mer information blir tillgängligt. Här följer exempel på några 

tumregler som man redan nu skulle kunna stödja sig på baserat på 

kända miljöeffekter.

Ängar och trädgårdar med stor mångfald eller mycket träd bör 

beskattas mindre än sådana som bara har en stor gräsmatta eller 

hårdlagd yta. Bebyggd mark kan beskattas olika beroende på hur 

stort inslag och vilken typ av växtlighet det innehåller och vilka 

utsläpp bebyggelsen genererar. Bebyggda områden med många 

inslag av gröna tak och parker utformade för att gynna biologiskt 

mångfald och gröna korridorer77 kan beskattas mindre än bebyggelse 

med mycket betong och glas och få växter78. Välisolerade hus borde 

innebära lägre skatt än fastigheter med dålig isolering. Hus med fos-

silfri uppvärmning bör skattas mindre än de som värms med fossila 

bränslen men mer än de som är självförsörjande på energi.

76 Boverket (2020).
77 T. ex Albano (2019).
78 T. ex KMH (2019).
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Det viktiga är att skattens olika nivåer skiljer sig beroende på 

typ av markanvändning där extremt förorenande aktiviteter såsom 

gruvbrytning eller värmeverk som drivs av fossila bränslen beskattas 

mest. Bebyggd mark bör beskattas mer än naturmark. Beskattningen 

kan också behöva variera beroende på typ av odling. Monokultur bör 

beskattas mer än varierade odlingar och ekologiskt jordbruk. 

Synergier, måluppfyllelse och 
 acceptans bland allmänheten
Fördelen med skatteväxling är att skatteintäkterna kan användas för 

att ersätta andra skatter eller finansiera offentliga utgifter för exem-

pelvis vård, omsorg och ett fungerande försvar. Det ökar acceptan-

sen för skatten bland allmänheten. Legitimiteten för beskattningen 

ökar också om medborgarna kan koppla markanvändningen till 

målen. 

Några aspekter borde utredas närmare om reformen blir verk-

lighet. Det gäller framförallt kopplingen till fastighetstaxering och 

möjliga oönskade och snedvridande effekter som en skatt på mark-

användning skulle kunna ha.

Det finns synergier mellan fastighetstaxering och en markan-

vändningsskatt, främst i deras administration som kan sannolikt 

göras gemensamt. De löpande administrativa kostnaderna borde 

vara marginella om samma infrastruktur som dagens fastighetstaxe-

ring kan användas. Det finns möjlighet att koppla fastighetsdeklara-

tionens olika delar till de olika delmålen i den svenska miljöpolitiken 

och de globala miljömålen. Det skulle kunna öka acceptansen bland 

allmänheten. Båda skatterna har dock väldigt olika syfte och verkan. 

Fastighetsbeskattning baseras på fastigheternas värde och dess 

syfte är först och främst att få in inkomster till det offentliga. Genom 

att beskatta fastigheter efter deras värde kan man i teori också säkra 

att olika former av kapital beskattas enhetligt. Dagens fastighetsbe-

skattning har dock ett tak som gynnar ägare till högt värderade fast-
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igheter. Det har därför en starkt snedvridande effekt och tenderar 

att öka inkomstskillnaderna i samhället.79 Ett annat problem är att 

fastigheternas värde innehåller enbart marknadsvärden, och bortser 

från vissa kostnader och intäkter – ofta miljökostnader − som inte 

marknadsförs men som fastigheten åsamkar samhället.

En skatt på markanvändningen skulle istället kopplas direkt till 

de positiva eller negativa effekterna som användningen genererar 

för samhället. Dess syfte är inte främst att få in inkomster. Istället 

vill man motverka snedvridningar i incitamenten som uppstår när 

marknaden bortser från markanvändningens miljöeffekter. En skatt 

baserad på markanvändning istället för fastighetens värde, borde 

också bli mindre känsligt för de skillnader mellan stad och landsbygd 

eller mellan olika regioner som beror på olika prisutveckling på fast-

ighetsmarknaden och kan ses som orättvisa.

Beskattningen kan styra markanvändningen genom att påverka 

dess pris. Väl utformad beskattning av markanvändning har därmed 

potential att generera stora miljöeffekter kopplade till förändrad 

markanvändning. För att öka acceptansen för den här typen av 

beskattning är det särskilt viktigt att vara uppmärksam på hur den 

påverkar fattigdom (globalt mål 1) och ojämlikhet (globalt mål 10). 

Påverkan på särskilt utsatta grupper bör följas upp och övergångs-

stöd bör övervägas.

Beskattningen skulle kunna utformas för att även stödja synergier 

med de sociala och ekonomiska globala målen.80 Om två typer av 

markanvändning har likvärdig miljöpåverkan skulle den som även 

gynnar andra globala mål kunna hamna i en lägre taxeringskategori 

jämfört med den som inte gör det. Exempel på mål där synergief-

fekter kan förekomma med miljömålen inkluderar hälsa och välbe-

finnande (globalt mål 3), utbildning (globalt mål 4), hållbar energi 

(globalt mål 7), hållbar konsumtion och produktion (globalt mål 12).

79 Se till exempel Calmfors (2019) för en kortfattad och överskådlig översikt av de snedvridande effekterna av 
dagens fastighetstaxering.
80 Regeringskansliet (2019).
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Förhoppningsvis kommer den skisserade reformen att leda till 

att de mest skadliga aktiviteter, som beskattas hårdast, minskar. Det 

innebär att basen för skatten och därmed inkomsterna från skatten 

kan minska på sikt. En sådan risk finns inte med fastighetstaxering.81 

För att minimera denna risk är det viktigt att kontinuerligt följa upp 

markanvändningens påverkan på miljön och justera målen och skat-

tenivåerna därefter. 

Innovationer som fordrar användning av mark bör granskas noga 

för att beskattas på rätt nivå. Vilken information som inhämtas från 

deklarationen bör kontinuerligt uppdateras i ljuset av senaste forsk-

ning om markanvändningens påverkan på miljön. På så sätt ökar 

skattebasen i takt med att nya typer av markanvändningar uppstår. 

Skattenivåerna kan också justeras i takt med våra standarder för en 

bra miljö. En sådan uppföljning är resurskrävande men inte nödvän-

digtvis mer än all annan nödvändig översyn av offentliga medel. 

Det finns en risk för att en skatt på markanvändning ökar incita-

menten, för de företag som kan, att etablera sina aktiviteter utom-

lands istället där skattesystemet är mer gynnsam. Därför är det 

viktigt att utforma beskattningen så att det är mer lönsamt att ändra 

sin markanvändning genom att använda renare teknik än att flytta 

sin verksamhet utomlands. Samarbete med andra länder är också ett 

sätt att undvika den här typen av risk. Med rätt utformning kan en 

sådan åtgärd på längre sikt istället bidra till att öka konkurrenskraf-

ten för verksamheter som väljer att stanna i landet och anpassa sin 

markanvändning så att den blir mer miljövänlig än konkurrenternas. 

Med en skatt på markanvändning kan individerna som arbetar 

mot en hållbar markanvändning få mindre skatt medan de som 

inte gör det får högre skatt. Varje markägare skulle få stor möjlig-

het, åtminstone på lång sikt, att själv påverka storleken på skatten 

genom att anpassa sin markanvändning. En väl utformad reform 

skulle på ett transparent sätt redovisa vad de ökade intäkterna skulle 

81 Dock kan en generell värdeminskning av fastighetsbeståndet påverka skatteintäkterna istället.



65

Grön skatteväxling för hållbar markanvändning 

finansiera och hur målen uppfylls. Det skulle kunna vinna acceptans 

bland en bredare allmänhet och gynna svensk konkurrenskraft på 

längre sikt. 
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Inledning
Världen står inför en både nödvändig och brådskande omställning. 

Den klimatutmaning som vetenskapen länge tydligt pekat på är stor, 

men den ger också Sverige många möjligheter. Vi är ett av få länder 

som redan lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

ständigt ökande utsläpp.82 Mycket länge föreföll det som om just det 

sambandet var en global sanning. Så länge det var utgångspunkten 

var det lätt att tänka att en omställning inte var möjlig – och ge upp. 

Sverige har dock bevisat att det inte behöver vara så, vilket näs-

tan inget annat land gjort. Hos oss har ökad ekonomisk tillväxt gått 

hand i hand med minskade koldioxidutsläpp. Att lyckas kombinera 

ekonomisk tillväxt med sänkta utsläpp är viktigare än någonsin. Och 

behöver vara en självklar utgångspunkt när vi talar om grön skatte-

växling. 

Sverige har mycket att vinna på, och goda förutsättningar, att 

visa vägen för andra länder genom att skapa ett framgångsrecept 

för framtiden utifrån de tre bärande hållbarhetsperspektiven – eko-

nomisk, ekologisk och social. Vårt bästa bidrag till den globala kli-

matpolitiken är att visa att ekonomisk tillväxt kan kombineras med 

hållbart nyttjande av naturresurser samtidigt som samhället håller 

ihop – i staden likväl som på landet. 

Förutsättningarna för det svenska lantbruket är, ur ett hållbar-

hetsperspektiv, bättre än i de flesta andra länder. Svenska bönder 

har en lång tradition av att bruka jorden och ta vara på det naturen 

ger och samtidigt ta till sig och dra nytta av tekniska innovationer. 

Sveriges lantbrukare har fram till idag gjort en imponerande håll-

barhetsresa, som innebär att vi idag kan producera högkvalitativa 

svenska livsmedel med mycket låg antibiotikaanvändning, med ett 

effektivt nyttjande av vatten och med låg klimatpåverkan, jämfört 

med livsmedelsproduktion i andra länder. Den positionen har inte 

uppstått av sig själv, utan beror på ett långvarigt och målmedvetet 

82 SCB (2019).
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arbete av svenska bönder. Att Sverige idag är det land som har lägst 

antibiotikaanvändning inom EU beror både på att vi redan i slutet av 

1980-talet bestämde oss för att fasa ut inblandningen av antibiotika 

i djurfoder och på att svenska bönder länge arbetat med att förbättra 

djurhälsan.83 Svenska bönder har goda möjligheter att producera 

mer och på så sätt kunna bidra med de hållbara råvaror, material och 

bränslen som behövs för att nå högt uppsatta klimatmål. 

För att kunna fortsätta göra det, och för att säkra att hållbara 

svenska livsmedel och hållbar svensk träråvara tar större plats på 

bekostnad av de mindre hållbara alternativen, behöver de svenska 

lantbrukarna få bra förutsättningar. Företagande är ingen ideell 

verksamhet – vare sig i staden eller på landsbygden. Får vi det från 

politiskt håll, kan företagen i de gröna näringarna fortsätta sin håll-

barhetsresa. Det är nämligen i det gröna näringslivet som många av 

lösningarna på samhällets hållbarhetsutmaningar finns. 

Det är helt avgörande att våra beslutsfattare har en förståelse för 

de olika förutsättningar som finns i Sverige, mellan stad och lands-

bygd och mellan olika typer av landsbygd. De förslag som läggs fram 

måste vara tillräckligt flexibla för att fungera och få avsedd effekt 

med hänsyn tagen till våra skiftande förutsättningar. Samsyn, hand-

lingskraft och framtidstro är tre viktiga ingredienser för att få med 

hela Sverige på resan.

Varje dag fattar vi alla, från individ- till regeringsnivå, beslut som 

påverkar något: till exempel efterfrågan på hållbart producerade 

livsmedel eller tillgången på hållbara drivmedel. De styrmedel sam-

hället formar, och de val vi som konsumenter gör, har stor påverkan 

på om företag ska kunna driva sina verksamheter hållbart. Genom 

att få möjlighet att kombinera social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet kan det gröna näringslivet bidra till den omställning vi 

står inför. 

 Sverige är redan idag ett föregångsland när det gäller hållbar livs-

83 SVA (2019).
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medels- och skogsproduktion, men även vi måste fortsätta utveck-

las. När samhället ställer om är det gröna näringslivet en del av 

lösningen. Vi ser omställningen till ökad hållbarhet som en affärstill-

gång, men för att den ska vara det måste våra politiker säkerställa att 

det verkligen lönar sig att ligga i framkant – inte minst på landsbyg-

den och inom de gröna näringarna. För att vi ska kunna fortsätta göra 

de investeringar i ökad miljömässig hållbarhet som krävs behöver vi 

god konkurrenskraft och god lönsamhet i lantbruket.

Grön skatteväxling ur  
ett större perspektiv
Det är tydligt att marknaden idag inte fullt ut klarar av att prissätta 

den samhällskostnad som viss produktion innebär för miljön. Extra 

tydligt är det om man studerar köttdisken i en vanlig matbutik. 

Där kan importerat kött, som fötts upp med en hög andel soja som 

mycket väl kan vara odlad på mark som tryckt undan värdefulla regn-

skogar, säljas betydligt billigare än kött från svenska gårdar, som är 

hållbart producerat med betande, friska djur vilka bidragit till att 

bevara vår värdefulla biologiska mångfald. På samma sätt kan, i en 

och samma köttdisk, en importerad biff producerad i ett land med 

hög antibiotikaanvändning i djurhållningen säljas för en spottstyver, 

trots att den produktionen mycket väl kan ha bidragit till den väx-

ande antibiotikaresistens som hotar allas vår hälsa. Även i svenska 

köttdiskar säljs ohållbart producerat kött till alltför låga priser. Det 

kan komma att stå oss väldigt dyrt. 

Nationalekonomer brukar tala om externaliteter. Dessa är sociala 

eller ekologiska kostnader, exempelvis miljöförstöring, som inte 

speglas i priserna för varor och tjänster. Om vi ska kunna nyttja de 

ekonomiska styrmedlens kraft att bidra till en önskad utveckling 

behöver sådana marknadsmisslyckanden rättas till, så att inte det 
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som är bra för den egna plånboken och det som är bra vad gäller 

omsorgen om vår natur skiljer sig åt. Särskilt viktigt är det ur de gröna 

näringarnas perspektiv, eftersom dessa tillhör dem som allra först 

och allra mest får bära kostnaderna om naturen skadas. När klimat-

förändringarna leder till extremväder som knäcker träd, till skyfall 

som dränker fält, eller till torkperioder som torkar ut åkermarken 

är det de som lever av att bruka naturen som får sina förutsättningar 

förändrade allra mest. Torkan och de stora skogsbränderna i Sverige 

sommaren 2018, händelser som fortfarande ligger smärtsamt färska 

i våra minnen, var tydliga exempel på det. 

Det är en rimlig princip att den som tjänar pengar på en verksam-

het också ska bära kostnaderna för den påverkan som verksamheten 

orsakar. Men i en globaliserad värld - där pengar, varor och miljöska-

dor virvlar runt i det lokala såväl som i det globala - är tyvärr prin-

cipen om att förorenaren ska betala inte lika enkel att genomföra i 

praktiken. Vi vet att produktionen i Sveriges gröna näringar hör till 

de mest hållbara i världen när det kommer till de två pelarna miljö-

hänsyn och socialt ansvarstagande. Det behöver avspeglas i de priser 

som sätts på olika varor.

Lika gott ställt är det tyvärr inte vad gäller hållbarhetens tredje 

pelare, ekonomin. Många lantbrukare gör redan idag det långsiktigt 

rätta; de brukar idag så att framtidens förutsättningar inte försämras 

och ställer om mot en biobaserad cirkulär ekonomi. Problemet är att 

det arbetet lönar sig tyvärr för dåligt. Många av våra konkurrerande 

länder har nämligen god tillgång till insatsvaror, tekniker och prepa-

rat som är högt beskattade här i Sverige eller rent av förbjudna.84 De 

samhälleliga kraven på våra lantbrukare är höga. Mycket högre än i 

andra länder. Och tyvärr är inte tillräckligt många konsumenter vil-

liga att betala för dessa mervärden. Därför är lönsamheten idag för 

dålig för många lantbruksföretag, vilket hindrar dem från att göra 

84 Exempelvis skatter på viktiga produktionsmedel och nationella särkrav gällande djurskydd och växtskydd. Se 
Konkurrenskraftsutredningen (2015).
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nödvändiga investeringar och därmed skapa en mer långsiktigt håll-

bar produktion.85 Detta är en av vår tids stora ödesfrågor: hur ska vi 

avvänja våra ekonomier från den billiga energins snabba kickar? Hur 

ska vi klara av att fasa ut utvinningen av ändliga resurser? Och hur 

ska vi kunna bygga tillräcklig produktivitet i de gröna näringarna för 

att bibehålla och sprida vårt moderna välstånd till en växande världs-

befolkning? 

Att införa en grön skatteväxling i Sverige kommer inte att ge hela 

lösningen. Men om en sådan genomförs är det viktigt att den gröna 

skatteväxlingen har minst lika stort fokus på att lyfta lönsamheten 

i de gröna näringarna, som är själva grunden i en hållbar biobaserad 

ekonomi, som på att beskatta och fasa ut det skadliga och ändliga. 

Utan god lönsamhet och hållbar ekonomi på gårdarna kommer 

svenska jord- och skogsbrukare inte att ha de resurser som krävs 

för att de ska kunna investera i ny teknik för en än mer miljömässigt 

hållbar produktion eller för att anpassa sin verksamhet till klimat-

förändringarna. 

En grön skatteväxling, med syfte att minska miljöskadlig konsum-

tion och öka incitamenten för arbete och företagande, måste gå hand 

i hand med andra politiska strategier. De senaste åren har två histo-

riska beslut för det gröna näringslivet tagits i Sverige. Å ena sidan 

har riksdagen antagit den nationella livsmedelsstrategin. Å andra 

sidan har regeringen presenterat det nationella skogsprogrammet. 

Båda innebär tydliga mål och visioner om att öka tillväxten inom, 

och produktionen från, det gröna näringslivet. Och det är viktigt. Vår 

sektor är nämligen den enda som i praktiken kan fånga och lagra kol-

dioxid från atmosfären och samtidigt leverera de förnybara råvaror 

som resten av samhället behöver för att klara sina klimat- och håll-

barhetsmål – svensk jord och skog behövs för hållbara drivmedel, 

förnyelsebar energi och nya material. En grön skatteväxling måste 

utformas så att den inte går stick i stäv med de högt uppsatta målen 

85 LRF Konsult (2019).
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i den nationella livsmedelsstrategin och i det nationella skogs-

programmet, utan tvärtom stärker konkurrenskraften och gör det 

möjligt för svenska bönder att producera mer hållbara livsmedel och 

mer hållbar skogsråvara. Potentialen i det gröna näringslivet måste 

tas tillvara för att vi ska kunna ställa om samhället till en biobaserad, 

cirkulär ekonomi.  

Oavsett om vi diskuterar miljö eller skatter måste vi klara av att 

se frågorna ur ett större perspektiv: att hålla ett öga på de nationella 

och ett annat på de globala konsekvenserna av vad vi gör. Vi måste 

säkerställa att skattesystemet faktiskt leder till minskade utsläpp 

totalt – inte bara till att vi flyttar dem någon annanstans. Skulle en 

grön skatteväxling utformas så att svenska livsmedel blir ytterligare 

några kronor dyrare i butik, i förhållande till de importerade, leder 

det till ökad import och till ökade utsläpp i ett annat land. Det vore 

en direkt kontraproduktiv utveckling. 

Den svenska livsmedelsproduktionen är redan idag bland den 

mest miljö- och klimateffektiva i världen. Trots det är närapå varan-

nan tugga som äts i Sverige importerad.86 Idag produceras svensk 

mjölk på ett sätt som genererar hela 44 procent lägre utsläpp av 

växthusgaser än världsgenomsnittet.87 Klimatpåverkan av svensk 

nötköttsproduktion är ungefär en tredjedel av världssnittet.88 Av all 

den klimatpåverkan som orsakas av den mat vi äter i Sverige står den 

svenska livsmedelsproduktionen för bara cirka en fjärdedel av de 

fossila utsläppen, för bara en sjättedel av antibiotikaanvändningen 

och för bara tre procent av bekämpningsmedelsanvändningen mot 

insekter.89 Om Sverige skulle få en felaktigt utformad skattepolitik 

som leder till en minskad livsmedelsproduktion i Sverige, och ökad 

produktion i andra länder, vore det oerhört olyckligt för klimatet 

och miljön, liksom för djurhållningen. 

86 LRF (2019).
87 Procentsatsen baseras på FAO-rapporten Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector. A Life Cycle Assessment, 
och utgår från siffror på sidan 32 som visar på världsgenomsnittet om 2,4kg CO₂-eq och på sidan 50 för Sverige som 
har ett genomsnitt på 1,36kg CO₂-eq. 1,36/2,4kg=1-0,56=0,44=44%.
88 Lesschen med flera (2011).
89 Prince (2018).
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I Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna 

pekas sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljö ut som modellen 

för en kommande grön skatteväxling. Men problemet med en sådan 

konstruktion är att den på sikt skulle erodera själva skattebasen 

som sådan. En baksida med välriktade och styrande miljöskatter är 

att de till sin natur kommer att vara tillfälliga, eftersom skattebasen 

minskar i takt med att människor styr bort sin konsumtion från högt 

beskattade skadliga varor till mer miljövänliga och skattemässigt 

gynnade alternativ. Därför är det viktigt att vara medveten om att 

höjda gröna skatter på sikt leder till lägre skatteintäkter för staten 

i takt med att till exempel användningen av fossil energi går ner. 

Därför kan grön skatteväxling inte ses som en enskild fråga, utan bör 

hanteras i ett större perspektiv. Alla skatter bör därför lyftas upp på 

bordet i en samlad skattereform där fokus är att skapa ett grönt och 

företagarvänligt skattesystem som gör att hela Sverige kan fortsätta 

vara ledande inom såväl miljö som konkurrenskraftigt företagande.

I viss mån kan högre skatt leda till effektivare användning 

och därmed minskad konsumtion. Men hög beskattning i sig 

har inget egenvärde ur ett klimatperspektiv. Det viktiga är att de 

styrmedel man väljer utformas så att produktion och använd-

ning av miljöskadliga varor minskar. Fokus för en framtida grön 

skatteväxling bör vara att använda klokt utformade styrmedel för 

att förmå människor att byta till en vara som tillgodoser samma 

behov, men som har lägre belastning på miljön – och åstadkomma 

det man kallar varuväxling. Samtidigt behöver vi komma ihåg att 

skatter enbart är ett av verktygen i verktygslådan: ökad forskning 

och investeringar i ny teknik är andra nödvändiga delar i arbe-

tet med att byta ut fossila råvaror mot klimatsmarta bioråvaror. 
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Bonus-malus som  
verktyg för varuväxling 
Många lantbrukare arbetar redan idag med att byta ut fossila och 

ohållbart producerade insatsvaror mot mer hållbara alternativ. 

Restprodukter från skogen används för uppvärmning och för att 

producera hållbara förnybara drivmedel. Bränsle gjort av spannmål 

och raps ersätter fossila drivmedel. Gödsel från gårdarna används 

för att producera klimatsmart biogas. Det arbetet – och det faktum 

att nästan 60 procent av det svenska nötköttet kommer från kalvar 

till mjölkande kor där en och samma ko bidrar både med mjölk och 

med kalv för köttproduktion, jämfört med dikoproduktion som 

”bara” ger kalv och ingen mjölk för konsumtion – är några av förkla-

ringarna till att det svenska nötköttet redan idag produceras med 

hela två tredjedelar lägre klimatpåverkan än världssnittet90. 

Svenskt nötkött är ett bra exempel på att svensk livsmedelspro-

duktion redan idag erbjuder bra möjligheter till en hållbar varuväx-

ling. Men även om andelen svenskt kött i svenskens varukorg ökat91, 

på bekostnad av det importerade, kunde utvecklingen vara ännu 

starkare. Frågan är om det är möjligt att utforma en grön skatteväx-

ling som bidrar till att fler väljer att varuväxla och till att den utveck-

lingen får större kraft. Kan företagen på ett bättre sätt få betalt för de 

mervärden de genererar och kan miljöpåverkan tydligare återspeglas 

i det pris vi som konsumenter betalar i kassan? 

Inom LRF diskuterar vi nu olika sätt att nå en sådan utveckling. 

En idé som förtjänar att utredas närmare är ett nytt system för 

varuväxling, utformat som en bonus-malus-modell. Grundtanken 

bakom en sådan modell är att omforma dagens koldioxidskatt till ett 

bonus-malus-system för varor, i syfte att öka styreffekten och rikta 

in beteenden och verksamheter mot mer hållbara alternativ. Det är 

en idé som, liksom alla andra förslag, förstås måste utredas noggrant 

men som kan vara värd att pröva för att komma framåt.

90 Lesschen med flera (2011).
91 Jordbruksverket (2019).
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Den bärande tanken i ett sådant bonus-malus-system skulle vara 

att en vara, på samma sätt som den kan bära med sig en skuld från de 

koldioxidutsläpp som uppkommit under dess produktion, också kan 

ha resulterat i att koldioxid plockats upp ur atmosfären och bundits 

in, och att det i så fall bör återspeglas i varans pris. Så länge en sådan 

vara inte bryts ned eller eldas upp kommer den - utöver att göra nytta 

för den som brukar den - också göra nytta för samhället genom att 

minska mängden koldioxid i luften. 

Låt mig ta ett konkret exempel: När ett träd, som under åttio år 

stått i skogen och vuxit och samlat solljus och koldioxid, avverkas ger 

det utrymme för nya plantor som när de planteras tar det avverkade 

trädets plats som kolsänka. Samtidigt kan råvaran från det träd som 

fällts användas till en uppsjö av ändamål, allt från konstruktioner till 

smaksättning. Om det trädet används för att ersätta en betong- eller 

stålbalk i en byggnad kan vi uppnå trippel klimatnytta. Utöver att det 

avverkade trädet ger plats i skogen åt en piggare kolsamlare, gör den 

nya trästommen att vi kan minska utsläppen från betong- och stål-

produktionen samtidigt som kolet i virket lagras in - så länge huset 

står. Vi kan med andra ord lagra och binda in koldioxid i flera hundra 

år med hjälp av aktivt skogsbruk och hållbart producerad svensk 

skogsråvara. Samma resonemang gäller för andra material av huvud-

sakligen biologiskt ursprung som används för att ersätta mindre 

hållbara material, i varor som används under lång tid. 

Malus
Allt talar för att växthuseffekten är vår mest globala och akuta mil-

jöutmaning. Samtidigt vet vi att klimatpåverkande utsläpp orsakar 

samma uppvärmning oavsett var de släpps ut, vilket gör att en kost-

nad per utsläppt mängd koldioxid är ett rimligt styrmedel. Många 

andra miljöutmaningar har betydligt starkare lokala kopplingar - 
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arter kan vara hotade eller allmänt förekommande lokalt, tillgången 

till vatten kan vara mer eller mindre god beroende på var vi befinner 

oss, näringsämnen kan göra olika skada och nytta beroende på lokala 

förutsättningar. Men utsläpp av fossilt kol gör i princip samma skada 

oavsett var på jorden det sker.  

För att minska de globala koldioxidutsläppen behöver utsläppen 

prissättas. Om en nationell koldioxidavgift (en malus) ska spegla 

den sanningen måste den också tas ut också på verksamheter utan-

för Sveriges gränser, om den vara eller tjänst som ska säljas i vårt 

land har producerats där. Annars snedvrids konkurrensen vilket 

skulle leda till att klimateffektiv inhemsk produktion riskerar att 

konkurreras ut, vilket leder till större global skada. 

En svårighet med ett sådant system vore att veta hur stora fos-

silutsläpp en enskild vara har åstadkommit, särskilt om den har 

producerats i ett annat land. En möjlig väg skulle vara att sätta scha-

blonvärden i de fall där trovärdiga utsläppssiffror saknas. Då skapas 

också ett tydligt incitament för producenter att ta fram trovärdiga 

data över vilken klimatskada deras produktion givit upphov till. Till 

en början skulle man kanske behöva acceptera regionala eller natio-

nella medelvärden, från produktion av vissa varutyper. Men i takt 

med att bättre data tas fram, med allt högre detaljeringsgrad, skulle 

de ligga till grund för avgiftsberäkningar för de produkter som vill in 

på den svenska marknaden. 

En svårighet som kan uppstå är hur koldioxidkostnaden ska för-

delas om en producent tillverkar flera typer av varor. Om en del av 

varorna som producerats säljs på en marknad där man inte satt något 

pris på koldioxid, finns det en risk att producenten kan försöka ange 

att hela produktionens utsläpp härstammar från just dessa varor, 

trots att en del av dem konsumeras i Sverige. Ska bonus-malus för 

varor fungera på ett rättvisande sätt behöver en framtida utredning 

också presentera ett förslag till ett fungerande kontrollsystem.92

92 Det skulle kunna ske genom att fördela koldioxidutsläppen efter hur försäljningsintäkterna eller vinsten 
fördelar sig. Det är rimligt att anta att det är lönsamheten som motiverar tillverkningen av produkterna och då bör 
koldioxidkostnaden fördelas på samma sätt.
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Eftersom svensk livsmedelsproduktion på de flesta områden 

redan idag är betydligt mer klimateffektiv än utländsk, skulle en 

rätt utformad koldioxidavgift, kunna bli en konkurrensfördel för 

hållbar svensk livsmedelsproduktion. Av den totala livsmedelskon-

sumtionen i Sverige står den svenska produktionen bara för cirka en 

fjärdedel av de fossila utsläpp som beror på vad vi äter.93 Det inne-

bär att även om svenska producenter skulle få betala för den mängd 

koldioxidutsläpp de orsakar i en ny bonus-malus-modell skulle den 

kostnaden bli betydligt lägre än den som skulle läggas på många av de 

utländska importerade varorna. Lyckas vi åstadkomma det, skulle vi 

sannolikt få en ny prisbild i butik som bättre återspeglar livsmedlens 

klimatpåverkan. Det skulle göra det enklare för konsumenterna att 

välja klimatsmarta livsmedel, vilket skulle driva på den klimatsmarta 

produktionen ytterligare. 

Bonus
Under lång tid har vi sett hur trä och andra biologiska material på 

flera områden kommit att ersättas av material med betydligt sämre 

miljö- och klimatprestanda. Fram till 1920-talet var exempelvis en 

stor del av gatubeläggningen i många av världens stora städer, som 

Paris och New York, gjord av träkubb. Även utanför Operan i Stock-

holm hade man kubbeläggning för att dämpa ljudet av hästekipagen. 

I sin rapport ”A Clean Planet for all” pekar EU-kommissionen på att 

användandet av bioråvara behöver öka kraftigt de kommande åren.94 Att 

låta skogen stå orörd är ur klimatperspektiv en dålig lösning eftersom 

klimatnyttan avtar starkt när träd blir gamla och tillväxten avtar. För att 

nå en hållbar framtid måste vi hitta nya resurseffektiva sätt att återigen 

grunda en så stor andel av vår produktion och konsumtion som möjligt 

93 Cederberg med flera (2019). 
94 Europeiska kommissionen (2018).



83

Varuväxla – för klimatets skull

på de förnybara råvaror som fotosyntesen skapar.

Varor och tjänster som binder in atmosfärisk koldioxid under rela-

tivt lång tid – till exempel i form av trä och andra biologiska material 

som används i byggnader eller infrastruktur, möbler eller textilier – 

ger utöver den privata nyttan för användaren, också en samhällsnyt-

tig kolinlagring, som vi sällan premierar. I ett bonus-malus-system 

för varor skulle producenterna få betalt för den mängd koldioxid 

som deras produkter binder in över tid. Köper man ett bord gjort i 

trä, eller av annat biomaterial, skulle man vid köpet få sänkt skatt, 

negativ koldioxidavgift, motsvarande den koldioxidinlagring som 

bordet bidrar till för att det tillverkats av biologisk råvara. 

Konsekvenser av ett  
bonus-malus-system 
Syftet med ett bonus-malus-system för varor skulle vara att ge jord- 

och skogsbrukare, men även andra branscher, betalt för det mer-

värde de bidrar med. I lantbruket skulle en sådan modell innebära att 

varor producerade med högre klimatpåverkan – ofta i andra länder 

– skulle bli dyrare på den svenska marknaden än vad de är idag. För 

en svensk skogsägare skulle modellen innebära att man kan få betalt 

för den koldioxidinbindning och substitution som skogen redan idag 

bidrar till, men som inte i tillräcklig grad återspeglas i prissättningen. 

En framtida statlig utredning bör säkerställa att modellen utformas 

så att den styr rätt utan att innebära betungande administration för 

enskilda företagare. Lyckas man lösa det skulle fördelarna med model-

len kunna vara många. Dels skulle modellen kunna bidra till att styra 

våra materialval i en mer hållbar klimatvänlig riktning genom att göra 

ohållbart uttag av ändliga naturresurser dyrare och samtidigt stimulera 

konsumtion och därmed produktion av förnybara material. Dels skulle 

modellen kunna öka värdet på förnybara material och sänka värdet på 
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ändliga resurser och produktion som genererar stora koldioxidutsläpp. 

En annan fördel med bonus-malus som modell för en framtida 

svensk skatteväxling är att det överskott ett sådant system borde 

generera initialt (eftersom malus sannolikt skulle vara större än 

bonus, åtminstone i ett inledande skede) skulle kunna användas 

till att driva på hållbarhetsutvecklingen på andra sätt. Mer resurser 

skulle till exempel kunna investeras i utbildning, forskning, utveck-

ling och rådgivning för att ytterligare förstärka det gröna näringsli-

vets hållbara produktion av mat, material och energi, även i ett min-

dre gynnsamt klimat som det svenska. Samma logik gäller förstås 

även för andra branscher. 

Syftet med den modell som skissas här skulle vara att rätta till ett 

tidigare marknadsmisslyckande genom att sätta ett pris på fossila 

resurser som speglar deras faktiska miljökostnader. Det innebär att 

modellen inte är avsedd att hantera andra syften som skulle kunna 

vara viktiga för en grön skatteväxling, som till exempel värnandet 

av vår biologiska mångfald. En framtida utredning behöver säkra att 

bonus-malus-modellens styrning mot koldioxidinlagring inte blir så 

stark att den leder till effekter som är oönskade av andra skäl, som 

exempelvis ökad plantering av skog på värdefulla betesmarker. 

Ett väntat argument mot en grön skatteväxling utformad som ett 

bonus-malus-system för varor producerade inom, men också utan-

för Sveriges gränser, är att en sådan modell skulle kunna uppfattas 

som ett handelshinder. Men eftersom modellen skulle gälla lika för 

alla varor och tjänster som säljs i Sverige, oavsett var i världen de är 

producerade, borde det vara möjligt att argumentera för att model-

len inte vore ett diskriminerande handelshinder. Att skydda hållbar 

produktion från koldioxiddumpning från varor producerade i andra 

ekonomier borde dessutom kunna motiveras utifrån folkhälsan 

skadas i ett allt mer ogynnsamt klimat med kraftigt ökade risker för 

extremväder och andra katastrofer. 

Detta är inte en enskild fråga för Sverige, utan något som behöver 
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diskuteras både på EU-nivå och med världsmarknadens parter. Idag 

pågår en debatt i anslutning till EU:s Gröna giv om möjligheterna att 

tillämpa en koldioxidavgift vid EU:s gränser, vilket kan vara fören-

ligt med WTO:s regler.95 Det löser dock inte fullt ut problematiken 

med att det även inom EU finns stora skillnader i vilken miljö- och 

klimathänsyn man tar i produktionen. Många aktörer har påtalat att 

en global koldioxidavgift skulle kunna vara en mer effektiv modell, 

än nationella eller en europeisk lösning.96 Men en sådan global 

koldioxidavgift ligger, om den ens kommer vara möjlig, tyvärr allt 

för långt bort vilket innebär att de länder som vill ligga i framkant i 

klimatarbetet måste hitta verktyg som fungerar idag, för att säkra 

att konkurrenskraften för den hållbara produktionen inte skadas i 

väntan på globala lösningar.

Grön skatteväxling ur  
ett landsbygdsperspektiv
Oavsett hur man utformar en grön skatteväxling, riskerar den att 

fördyra för dem som lever och driver företag på landsbygden. Just 

därför måste landsbygdens röst höras i den här debatten, och dess 

behov och förutsättningar beaktas när modellen utformas. 

Vi lever i en tid där många strävar efter enkla lösningar, också på 

komplicerade utmaningar, vilket ofta resulterar i att politiken för-

söker adressera samma utmaning med samma svar överallt. Förslag 

som landar på beslutsfattarnas bord kan mycket väl vara helt rätt 

ur ett perspektiv, men samtidigt fullständigt missa att ta hänsyn 

till vilka effekter de orsakar ur ett helt annat. Tanken om att sträva 

efter att ersätta alla korta, individuella resor med bra kollektivtrafik 

fungerar till exempel utmärkt i den storstad där människor har, eller 

95 Flam (2019).
96 Kommerskollegium (2019).
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kan få, tillgång till sådan. Men samma tanke är helt orealistisk om 

man försöker applicera den på en glest befolkad landsbygdskom-

mun. I storstaden kan man redan idag gå eller cykla mer, eller lösa 

många av sina resor kollektivt eller med eldrift, men i byn Mosshult 

utanför Hyltebruk där jag växte upp finns det inte tillgång till vare sig 

fungerande kollektivtrafik eller någon laddstolpe så långt ögat når. 

Det kommer förmodligen inte heller att finnas under överskådlig tid 

framöver. För att minska beroendet av fossila transporter där krävs 

helt andra lösningar, som fungerar och som det går att få ekonomi i.

Sverige är ett stort, avlångt och glesbefolkat land. Det är ett fak-

tum som vi måste förhålla oss till. Att rikta in politiken på att beskatta 

avstånd, och därmed alla företag och människor som arbetar och bor 

på landsbygden, är därför varken önskvärt eller konstruktivt. Kan en 

grön skatteväxling istället utformas och användas som ett sätt att 

påverka hur transporterna genomförs, med vilka drivmedel och med 

vilka transportslag - där vi dessutom tar hänsyn till regionala förut-

sättningar – då har vi kommit en god bit på väg. Principerna om eko-

nomisk, ekologisk och social hållbarhet bör vara vägledande även för 

hur en grön skatteväxling utformas ur landsbygdens perspektiv. 

Många av oss som idag jobbar i de gröna näringarna är uppväxta 

eller bor och driver företag på platser där alternativ till bilen är få – 

eller inte alls finns. Vi vet hur det är att bo i områden där bussen inte 

går eller bara passerar några få gånger per dag, och sällan i samband 

med att man behöver ta sig till och från jobbet. För den som aldrig 

upplevt det kan det vara svårt att ta till sig vad det innebär att verkli-

gen vara beroende av bilen. Men det är en praktisk realitet för många 

av oss. Speciellt för dem vars levebröd kommer från jord- och skogs-

bruk, som per definition alltid är bundet till en särskild plats. 

Omställningen av fordonsflottan kommer att ta tid och om styr-

medlen utformas fel är risken stor att stigande skatter på fossila 

drivmedel slår hårt mot dem som bor och verkar på landsbygden, 

och som i många fall saknar reella alternativ till bilen. Hur väl de som 
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färdas med bensin- och dieselfordon på landsbygden redan idag bär 

sina egna kostnader för externa effekter (den så kallade internalise-

ringsgraden97) borde tas med i en framtida skatteväxling, så att kost-

naderna fördelas mer rättvist över landet. Vi vet till exempel, tack 

vare den statliga myndigheten Trafikanalys nyligen presenterade 

analys, att internaliseringsgraden för bensinbilar på landsbygden 

redan idag är 180 procent, medan samma siffra för den som använ-

der en bensindriven bil i tätort bara är 80 procent. För dieselbilar i 

tätort är siffran ännu lägre (bara 52 procent), vilket delvis beror på 

att samhällskostnaden för bland annat buller, partikelutsläpp och 

olyckor är högre i tätort.98 Med andra ord, den som kör en bensinbil 

på landsbygden bär redan idag långt mer de samhällskostnader den 

egna bilkörningen genererar, medan den som bor i staden inte gör 

det. En framtida skatteväxling bör åtgärda den orättvisan. 

Även inom andra system behöver lösningarna anpassas för att 

ta hänsyn till hur förutsättningarna ser ut i olika delar av landet. 

Ett sätt att göra det, och samtidigt förstärka klimatstyrningseffek-

ten, vore att anpassa det nuvarande reseavdraget, så att det i högre 

utsträckning tar hänsyn till geografiska förutsättningar. Exempelvis 

borde reseavdraget i högre grad användas för att kompensera för 

långväga resor på landsbygden och ökade kostnader för drivmedels-

skatter. På platser där utbyggd kollektivtrafik finns, kan man tydligt 

minska reseavdraget jämfört med dagens nivå. Det skulle driva på en 

förflyttning till ökat resande med kollektivtrafik på de platser där det 

alternativet finns. 

Ska vi klara av att hantera klimatutmaningen måste vi minska 

transporternas klimatpåverkan och ersätta fossila drivmedel med 

annat. Flera olika åtgärder för att minska transportsektorns miljö- 

och klimateffekter behövs. Ett välfungerande system, som redan 

finns och fungerar, är reduktionsplikten för fossila bränslen, som 

97 Enligt Trafikanalys årliga sammanställning, är internaliseringsgraden ett mått på i vilken utsträckning olika trafikslag 
betalar sina samhällsekonomiska kostnader för effekter som slitage, olyckor, buller, miljö och koldioxidutsläpp.
98 Trafa (2019).
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innebär att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel sti-

ger över tid. Den reduktionsplikten får gärna byggas ut snabbare 

och borde göras med mer svensk bioråvara. Som komplement till 

det skulle vi behöva ett långsiktigt och pålitligt system som tydligt 

främjar både investeringar i produktion av, och användning av, ren 

biodiesel. Det måste löna sig att gå före i omställningen. En successiv 

ökad inblandning av inhemskt producerade biodrivmedel i bensin 

och diesel har dessutom fördelen att den öppnar för en ännu mer 

positiv utveckling av den svenska bioekonomin, vilket också skulle 

bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 

Ekonomisk, ekologisk  
och social hållbarhet
Sverige och svenskt lantbruk är redan idag föregångare när det gäl-

ler hållbar produktion, men också vi måste fortsätta utvecklas. 

Svenska lant- och skogsbrukare kan producera de råvaror, material 

och bränslen som behövs för att vi ska kunna nå samhällets högt 

uppsatta klimatmål. För att minska de fossila utsläppen från livs-

medelsproduktionen globalt behöver svenska bönder få möjlighet 

att producera mer – och exportera mer. En framtida modell för grön 

skatteväxling måste gå hand i hand med de mål om ökad produktion 

som den nationella livsmedelsstrategin och den nationella skogs-

strategin satt upp. En grön skatteväxling måste bidra till att stärka 

hållbart producerade produkters position på marknaden. Den får 

inte leda till att de blir dyrare jämfört med mindre hållbart produce-

rade importerade alternativ.

Allt hänger ihop. För den som har höga klimatambitioner och bor 

i hjärtat av huvudstaden är det mycket svårt att leva hållbart om inte 

människor på landsbygden ser till att det finns hållbara råvaror och 

resurser så att man de facto kan göra aktiva klimatsmarta val. Ska 
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vi lyckas med den gröna omställningen i Sverige måste kraften hos 

dem som bor på landsbygden tas till vara. Vi som har våra rötter där 

är vana vid att inte få något gratis och att gräva där vi står. Men även 

om den kraften är stark räcker den inte – om svenska lant- och skogs-

brukare ska kunna producera de hållbara resurser som krävs för att 

klara samhällets omställning måste de också få bra förutsättningar 

från samhället.

Klimatpolitiken i allmänhet, och den gröna skatteväxlingen i syn-

nerhet, måste utgå från att alla tre hållbarhetsperspektiven finns 

med – ekonomiska, ekologiska och sociala. Uppgiften är att skapa en 

utveckling där ekonomisk tillväxt kan kombineras med ett hållbart 

nyttjande av naturresurser och där samhället håller ihop – såväl i sta-

den som på landet. För att svenska bönder ska kunna investera i ny 

teknik, och öka den hållbara svenska skogs- och livsmedelsproduk-

tionen, krävs god lönsamhet och att det lönar sig att ligga i framkant. 

Utan en levande landsbygd och ett livskraftigt lant- och skogsbruk i 

Sverige blir den gröna omställningen svår, kanske omöjlig, att klara 

av. Tar vi däremot vara på kraften i landet kan Sverige och svenskt 

lantbruk fortsätta på den hållbara resa vi redan slagit in på, och ännu 

tydligare bidra till hela Sveriges omställning.
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Inledning 
Traditionell grön skatteväxling undergräver välfärdens finansiering 

och är därmed inte en hållbar modell i ett stabilt skattesystem. Men 

skatter är ett centralt verktyg för att skapa incitament för minskade 

klimatutsläpp. Sverige har sedan början på 1990-talet kraftigt mins-

kat utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler medan 

utsläppen från inrikes transporter minskat mer måttligt. Det talar 

för att skatteincitament bör riktas mot transportsektorn. Studier 

visar att höginkomsttagare har ett mycket större klimatavtryck än 

normalinkomsttagare. Mitt förslag är att nya skatter och avgifter 

införs med syfte att ändra höginkomsttagares transportbeteende. 

Den tillfälliga intäkt som uppstår ska användas för att finansiera 

tillfälliga bidrag eller skattereduktioner för att möjliggöra nya 

beteenden hos låg- och medelinkomsttagare. Ett möjligt förslag är 

att införa en generös skrotningspremie som finansieras av en ökad 

beskattning på bilkörning i storstäder. 

Klimatomställningen och fördelningen
Klimatomställningen är vår tids ödesfråga. Den globala omställning 

som krävs är enorm. För att uppnå Parisavtalets klimatmål måste 

utsläppen minska med 45 procent till år 2030 jämfört med år 2010. 

Utsläppen av växthusgaser har en tydlig fördelningsaspekt där de 

ekonomiskt mest utvecklade länderna historiskt har byggt delar av 

sitt välstånd på en ohållbar användning av naturresurser. För fattiga 

länder kan klimatåtaganden uppfattas som ett hinder för att ge fler 

länder möjlighet att åtnjuta samma välstånd som rika länder. 

Men samma klyfta som finns mellan länder finns också inom länder. 

Det gäller även Sverige. Låg- och medelinkomsttagare med begränsade 

utsläpp tvingas ofta till relativt större uppoffringar via till exempel höjd 

bensinskatt medan höginkomsttagare har fått ta del av betydande sub-
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ventioner via till exempel så kallad ”supermiljöbilspremie”.

Klimatomställningen är nödvändig, men omställningen måste 

vara rättvis för att få folkligt och demokratiskt stöd. De med höga 

inkomster och stora utsläpp måste bära en större börda. Om omställ-

ningen drabbar enskilda länder, yrken eller näringar oproportio-

nerligt hårt är risken överhängande att människor helt enkelt inte 

accepterar förändringen. Följden blir att vi inte klarar att genomföra 

de åtgärder som är nödvändiga. 

Lucas Chancel och Thomas Piketty har beräknat olika inkomstgrup-

pers klimatutsläpp globalt. Den övergripande bilden är att skillnaden 

i klimatutsläpp mellan länder minskar medan skillnaden inom länder 

ökar. 10 procent av världens befolkning står för närmare hälften av värl-

dens utsläpp. Dessa 10 procent finns framförallt allt i höginkomstlän-

derna men en tredjedel av befolkningen bor i utvecklingsländer.99 

Chancel och Piketty beräknar att den rikaste procentenheten i 

USA, Luxemburg, Singapore och Saudiarabien släpper ut 200 ton 

växthusgaser per person, vilket är mest av alla grupper i världen. Det 

kan jämföras med en global genomsnittsnivå om sex ton per person. 

Det är ungefär samma nivå på utsläpp som genereras av till exempel 

franska och tyska låginkomsttagare.

En skatteväxling som fungerar

Grön skatteväxling var en idé som väckte betydande uppmärksam-

het kring millennieskiftet. Modellen diskuterades politiskt och 

utreddes av bland andra Skatteväxlingskommittén100. Kommittén 

visade att skatteväxling inte var samhällsekonomiskt lönsamt och 

därtill behäftade med betydande fördelningspolitiska problem med 

negativa effekter för låginkomsttagare och landsbygd. Trots detta 

landade majoriteten av politikerna i kommittén i en vagt positiv syn 

99 Chancel och Piketty (2015).
100 Skatteväxlingskommitén (1997).
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på grön skatteväxling. 

Grön skatteväxling kom sedan att bli en viktig del av det rödgröna 

samarbetet 2000–2006 och totalt ”växlades” 17 miljarder under 

dessa år genom höjda miljöskatter och sänkta skatter på arbete.

Grön skatteväxling avslutades i och med Alliansens budgetpro-

position 2007. Där konstaterade man lakoniskt att ”Miljövinsterna 

av den gröna skatteväxlingen har i den utformning den getts varit 

begränsade och har sammantaget givit välfärdsförluster för sam-

hälle och hushåll.” Därefter försvann idéen om grön skatteväxling 

från den politiska dagordningen i över tio år. Men i det så kallade 

Januariavtalet återuppväcktes modellen och i avtalet slås det fast att 

en ”kraftfull grön skatteväxling ska genomföras”.

Huvudinvändningarna mot grön skatteväxling är och har varit att 

det inte är möjligt att långsiktigt sänka skatten på en stabil skattebas 

(arbete) och ersätta detta med höjd skatt på en instabil skattebas. 

Denna grundläggande invändning illustreras i Figur 1 som visar att 

basen arbete kraftigt ökat samtidigt som basen klimatutsläpp kraf-

tigt har minskat under 2000-talet. 

Källa: SCBa och egna beräkningar.

Figur 1. Figur 1. Underlag för skatt på arbete (svart)  
respektive skatt på klimatutsläpp (grå)
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Givet utvecklingen av skattebaserna är grön skatteväxling inte en 

fungerande långsiktig metod för att sänka skatter med stora sned-

vridningseffekter. Däremot är skatter ett viktigt instrument för att 

fortsätta och snabba på minskningen av klimatutsläpp. Om en skat-

teväxling ska ske, från en minskande bas, så bör den istället ske till en 

bas som också är tillfällig och/eller minskande. 

Mitt förslag är att en skatteväxling ska ske inom klimatområdet 

med höjd skatt på klimatutsläpp som finansierar skattesubventioner 

som minskar utsläppen på andra klimatområden. En sådan växling 

inom klimatskatteområdet bör enligt min mening av fördelnings-

politiska skäl utformas så att nya skatter och avgifter inriktas mot 

att påverka höginkomsttagares beteende. Den tillfälliga intäkt som 

uppstår används för att finanserana tillfälliga bidrag eller skattere-

duktioner till låg- och medelinkomsttagare för att skapa drivkrafter 

till förändrat klimatbeteende hos denna grupp.   

En skatteväxling som medverkar till att förbättra finanspolitikens 

fördelningsprofil torde vara i linje med den uttalade ambitionen i 

Januariavtalet om en skattereform som medverkar till att ”utjämna 

dagens växande ekonomiska klyftor”. Det gäller även om den natur-

ligtvis är långt ifrån tillräckligt för att kännbart utjämna skillnaderna.

Fokusera på transportsektorn
Transporter svarar idag för ungefär en tredjedel av Sveriges totala 

utsläpp. Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från trans-

portsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från person-

bilar och tunga fordon som dominerar.

Från mitten av 1990 och fram till finanskrisen låg de samlade 

utsläppen från personbilar ganska konstant, trots ökande trafik. 

Därefter har de samlade utsläppen från persontrafiken minskat varje 

år utom ett. Men den genomsnittliga bränsleförbrukningen bland 
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personbilar som registrerades i Sverige under 2017 och 2018 var 

högre än föregående år. Det visar att omställningen av fordonsflot-

tan går åt fel håll och speglar bland annat hög försäljning av SUVar, 

att diesel ersätts av bensin samt att utvecklingen och tillverkningen 

av elbilar går inte tillräckligt snabbt.

Samtidigt som transportsektorns utsläpp är fortsatt stora, trots 

en minskning de senaste tio åren, kan man konstatera att vi har haft 

en fantastisk utveckling för utsläppen från uppvärmning av bostäder 

och lokaler. Sedan mitten på 1990-talet har utsläppen av växthusga-

ser från uppvärmning minskat med närmare 90 procent, vilket fram-

går från Figur 2. 

Enligt Naturvårdsverket är det övergången från oljeeldning för 

uppvärmning av bostäder och lokaler till biobränslebaserad fjärr-

värme som ligger bakom mycket av denna utveckling. Även bättre 

tillgång till andra alternativ till fossila bränslen, såsom värmepum-

par och pelletspannor, har varit av betydelse liksom olika åtgärder 

för ökad energieffektivitet.101

101 Naturvårdsverket (2019).

Figur 2. Transporter och uppvärmning, totala växthusgaser  
(kiloton koldioxidekvivalenter).

Källa: SCBb,c.
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En rimlig slutsats är att det är transportsektorn som behöver öka 

takten i omställningen. Det är till den sektorn som ökade skatteinci-

tament bör riktas. 

Teoretisk tankeram för  
en hållbar skatteväxling
Tankeramen för denna skatteväxling är att växla intäkter från ett 

negativt skatteincitament (piska) till ett positivt skatteincitament 

(morot). 

Piskan består av en ökad beskattning för att minska transporter 

med betydande negativa klimatutsläpp. Transportprodukten iden-

tifieras utifrån en fördelningspolitisk analys där personer med goda 

inkomster i urban miljö ska beskattas hårdare.

De intäkter som tillfälligt uppstår genom den ökade beskatt-

ningen ska användas för att finansiera en skattepremie. Moroten 

minskar beskattningen i syfte att minska transporter med betydande 

negativa klimatutsläpp. Modellen bygger på en fördelningspolitisk 

ansats där personer med låga eller normala inkomster utanför stor-

städerna ska få en ökad köpkraft via höjda skatteavdrag/bidrag. 

Skatteväxlingen har en permanent positiv klimateffekt men 

endast temporär positiv fördelningseffekt då skatten kommer att 

medföra ett permanent ändrat beteende. 

Denna teoretiska tankeram kan användas på flera områden. Här 

väljer jag att sätta fokus på en möjlighet: att kraftigt minska antalet 

äldre bilar med betydande klimatutsläpp och finansiera denna utfas-

ning med en ny beskattning av bilkörning i storstädernas innerstads-

miljö.

Men tankeramen skulle även kunna appliceras på andra områden 

såsom beskattningen av kollektiva transportslagen flyg och buss/tåg. 
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Exempel på skatteväxling:  
ny skrotningspremie finansierad  
av bilkörning i storstäder
Idag saknas ekonomiska incitament att skrota äldre bilar. Mellan 

1975 och 2007 utgick en mindre ersättning till bilägaren vid skrot-

ning. I samband med att skrotningspremien försvann så tillkom 

ett producentansvar där bilförsäljare och biltillverkare ska stå för 

skrotningskostnaden om bilen lämnas till en bilskrot. Avsaknaden 

av skrotningspremien verkar ha påverkat viljan att skrota bilar. 

Tidningen Motor rapporterar att skrotningsintygen sjönk med 35 

procent mellan 2006 och 2016 samtidigt som antalet bilar som är 

registrerade som avställda blir allt fler. Idag är det cirka 1,3 miljoner 

bilar enligt SCBs statistik som är avställda.

I slutet av 2018 fanns det enligt SCB102 cirka 670 000 bilar med 

registreringsår 2000 eller tidigare som är i trafik. Av dessa är cirka 

570 000 ägda av privatpersoner och övriga av juridiska personer. 

Värdet på bilar från år 2000 eller tidigare är ofta lågt. En enkel 

genomgång av sajten ”bytbil” visar att ungefär 25 procent av de van-

liga personbilarna med tillverkningsår 1980–2000 som är till försälj-

ning har ett pris på 10 000 kronor eller lägre och mer än hälften av 

bilarna som är till försäljning kostar 20 000 kronor eller mindre.

Mitt tentativa förslag är att en tillfällig skrotningspremie på 

10 000 kronor införs. Skrotningspremien kan utformas som en 

skattereduktion för privatpersoner där krav ställs på att det finns en 

skatt att reducera. 

En skrotningspremie har potential att ge både en välfärds- och en 

miljöeffekt. 

En välfärdseffekt uppstår därför att värdet på äldre bilar skulle 

öka tillfälligt då det alltid skulle löna sig bättre att skrota en bil än att 

sälja den för under 10 000 kronor. En höjning av priset för de billi-

102 SCB (2018).



101

Modell för en hållbar skatteväxling för att nå klimatmålen

gaste bilarna skulle sannolikt dessutom ha en viss spridningseffekt 

på bilar med ett värde nära men över 10 000 kronor. Ett rimligt anta-

gande är att bilägare som har en billig bil ofta har lägre inkomster än 

bilägare som har en dyrbar bil. En skrotningspremie skulle därmed 

vara mer gynnsam för grupper med lägre inkomster. 

I avvägningen mellan att behålla och skrota sin bil så kommer 

alternativet skrotning att bli mer attraktivt. Eftersom skrotnings-

premien görs tillfällig så finns starka incitament att verkligen skrota 

bilen. 

För att undvika import av äldre bilar så kan krav ställas på att bilen 

ska vara registrerad i Sverige vid den tidpunkt då reformen presen-

teras. Avställda bilar bör inte omfattas då dessa inte bidrar med kli-

matutsläpp. Men det är sannolikt rimligt att av andra miljöskäl rikta 

någon form av premie för att skrota ut också dessa bilar. 

Kostnaden för reformen beror naturligtvis på antalet bilar som 

skrotas. Om 250 000 bilar, det vill säga knappt hälften av de äldre 

bilarna som är i trafik, skrotades under de år som en skrotningspre-

mie finns på plats, skulle den statsfinansiella kostnaden bli 2,5 mil-

jarder kronor. 

Klimateffekten av reformen kan bli betydande då äldre bilar har 

omfattande klimatutsläpp. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen per 

kilometer för nya fordon närmare halverats och en bil från år 2000 

har ungefär 200 gram utsläpp per kilometer jämfört med dagens nivå 

för en ny bil om cirka 120 gram. 

Den positiva klimateffekten av skrotningspremien minskar om de 

skrotade bilarna påtagligt ökar antalet nybilsköp. Det är rimligt att 

anta att en viss kedjeeffekt uppstår av utskrotning av äldre bilar, där 

några av dem som skrotar en bil köper en något nyare bil av någon 

som själv i ett senare led köper en ny bil. Om en skrotningspremie 

ska införas, behöver en djupare studie genomföras för att eventuellt 

bredda eller smalna vilka typer av fordon och årsmodeller som bör 

omfattas av skrotningspremien. Effektiviteten av en skrotnings-
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premie kan därtill sannolikt förbättras om reformer genomförs 

parallellt som förbättrar alternativen till privatbilism, exempelvis 

utbyggd kollektivtrafik. 

Den positiva välfärdseffekten av skatteväxlingen kvarstår oavsett 

om en bilägare köper en nyare bil eller använder skrotningspremien 

på annat sätt. 

Skrotningspremien skulle kunna finansieras genom en skatteväx-

ling som innebär högre beskattning av bilkörning i storstäderna. Det 

finns flera skäl att rikta de negativa skatteincitamenten mot sådana 

persontransporter.

En höjd skatt på persontransporter i storstäder träffar en grupp 

som, nästan, alltid har alternativa transportmöjligheter, eftersom 

storstaden är tät med korta avstånd och dessutom har en välutbyggd 

kollektivtrafik. En höjd skatt på persontransporter där har ungefär 

samma styrande effekt som en koldioxidskatt men drabbar inte 

landsbygd.

Skatten bör riktas mot bilkörning i de största innerstäderna och 

skulle till exempel i Stockholm primärt omfatta bilkörning innan-

för tullarna och eventuellt några angränsande områden. Skatten 

bör endast riktas mot biltransporter där fordonet drivs på fossila 

bränsle.

I en framtid skulle det mest träffsäkra vara att införa en kilometer-

skatt på bilkörning i innerstadsmiljöer. Men en sådan lösning skulle i 

dagsläget väcka diskussioner om teknikval och teknikkostnader. 

Istället bör en enkel modell väljas där den existerande tekniken 

med så kallad trängselskatt (i praktiken en vägavgift) introduceras 

på ett flertal sträckor i innerstadsmiljö i större städer. I Stockholm 

vars innerstad har ett antal broar som trafikådror så är en sådan skatt 

relativt enkelt att få på plats. 

Dagens trängselskatt syftar till att skapa en rimlig trafiksituation 

och gör ingen åtskillnad mellan bilar med små eller stora klimatut-

släpp. Mitt förslag är att det utöver dagens trängselskatt adderas en 
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skatt/avgift som riktas mot bilar som drivs på fossila bränslen för att 

på så sätt skynda på utfasning och bilåkande av dessa bilar. 

Skattens nivå är avhängigt hur snabbt skrotningspremien ska 

finansieras och hur många storstadsområden som ska omfattas. Men 

som illustration så beräknar Trafikverket (2017) att en trängselskatt 

om 15 kronor på Centralbron, Västerbron, broarna vid Slussen samt 

på av- och påfarter till Essingeleden skulle ge ungefär en kvarts mil-

jard kronor i intäkter. 

Avslutning
I denna text har jag argumenterat för att öka användningen av både 

positiva och negativa ekonomiska incitament i syfte att minska 

utsläppen från transportsektorn. Genom en skatteväxling finansie-

rar de negativa skatteincitamenten de positiva skatteincitamenten. 

Skatteväxlingen ska göras utifrån ett fördelningsperspektiv och kan 

därmed bidra till att minska inkomstklyftorna i Sverige. 

Jag har ovan utvecklat ett exempel på hur en sådan modell kan 

användas med en ny skrotningspremie som finansieras av trängsel-

skatt i storstadsmiljö. Men min skatteväxlingsmodell kan utvidgas 

även till andra områden. Andra skatteväxlingar som bör övervägas är 

ökade skatteincitament att välja tåg och buss istället för flyg. 
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Produktion och konsumtion av varor och tjänster ger nästan alltid 

upphov till någon form av påverkan på klimat och miljö. Om effekten 

är både betydande och allvarlig kan förbud eller någon annan form 

av reglering vara att föredra. Men om efterfrågan är stor och effekten 

av varje enskilt konsumtionsbeslut är relativt liten kan beskattning 

vara ett bättre alternativ eller utgöra ett komplement. Det gäller sär-

skilt om marknaden för varan eller tjänsten är stor och ledtiden för 

övergång till tänkbara alternativ kan bedömas bli lång.

Ökade intäkter eller  
reducerad miljöpåverkan?
Avsikten i detta kapitel är att diskutera de avvägningar som behöver 

göras vid ”grön skatteväxling” mellan att använda skatter i syfte att 

reducera utsläpp och annan negativ miljöpåverkan och att skapa nya 

skatteintäkter som kan göra det möjligt att avveckla eller reducera 

skatter som är förknippade med samhällsekonomiska kostnader. 

Om målsättningen är att snabbt minska negativa effekter på klimat, 

miljö och hälsa behöver skatterna sättas så att målen uppnås. Om det 

istället är skatteväxlingen som ska prioriteras kan politiken behöva 

inriktas miljörelaterad konsumtion där priskänsligheten bedöms 

vara låg. Men då blir å andra sidan miljöeffekten liten. En slutsats av 

detta kan vara att man i skatteväxlingssammanhang bör ha ett bre-

dare perspektiv och överväga även andra skattebaser än de miljörela-

terade. Ofta anförda exempel på skatter med låg samhällsekonomisk 

kostnad är fastighetskatt och en breddning av mervärdesskatten (på 

hög generell nivå).

Emellertid diskuteras i detta kapitel endast skatteväxling som bygger 

på ökade intäkter från ”miljöskatter”. Den potentiella målkonflikten 

mellan miljöeffekt och intäkter belyses nedan utifrån ett antal exempel 

på befintliga miljörelaterade skatter och några tänkbara nya.
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Utgångsläget
I OECD-länderna motsvarar intäkterna från miljöskatter vanligen 

2-4 procent av BNP. Deras andel av de totala skatteinkomsterna är 

förstås större och påverkas av skattekvotens höjd. I ett högskatte-

land som Sverige, där skatteintäkterna 2019 utgjorde 43,5 procent av 

BNP, är det således svårare att låta miljöskatterna nå en hög andel av 

beskattningen än i ett land där skattekvoten ligger på 30 eller 35 pro-

cent av BNP. Till miljöskatter räknas vanligen beskattning av energi 

och transporter men inte de hälsomotiverade skatterna på alkohol, 

tobak och socker. 

Inom transportsektorn förekommer både skatter och avgifter 

och det föreligger stora skillnader mellan transportslagen. I Sverige 

finansieras luft- och sjöfartens infrastrukturkostnader nästan helt 

av avgifter, medan de landbaserade transportslagens – väg- och tåg-

trafikens – investeringar i ny infrastruktur bekostas med allmänna 

skattemedel. Vägtrafiken belastas istället av drivmedelsskatter som 

är tänkta att internalisera transporternas kortsiktiga samhällseko-

nomiska marginalkostnad. Dessutom tas trängselskatt ut på trafik i 

centrala Stockholm och Göteborg. Tågtrafiken betalar banavgifter 

som täcker en del av den samhällsekonomiska marginalkostnaden 

men är befriad från elskatt. Jämförelse mellan olika länder försvåras 

av att kostnadsansvaret kan vara utformat på olika sätt.

För att förstå förutsättningarna för en skatteväxling som innebär 

att nya eller höjda skatter på miljöstörande varor och verksamhe-

ter ska finansiera en reduktion av andra skatter är det bra att vara 

medveten om utgångsläget. Tabell 1 redovisar miljöskatterna i 

Sverige 1994 och 2020, exklusive miljöavgifter som tillförs fonder. 

Miljöskatteintäkterna för 1994 är hämtade från Skatteväxlingskom-

mitténs slutbetänkande103 där det anges att de sammantaget motsva-

rade 3,1 procent av BNP. Men det förefaller vara fel. Som andel av den 

nu av SCB angivna bruttonationalprodukten för 1994 utgör de bara 

103 Skatteväxlingskommittén (1997).
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2,7 procent.104 Dessutom är skatteintäkterna i betänkandets tabell 

4.13 felsummerade. I nedanstående tabell har dessa fel korrigerats. I 

kolumnen för 2020 ingår intäkterna från de nya miljöskatter och de 

höjningar av befintliga skatter som föreslås i budgetpropositionen.

Man kan ur tabellen utläsa att höjningar av koldioxidskatten, 

elskatten och fordonskatterna lett till betydande reala ökningar av 

intäkterna. Några skatter har emellertid avskaffats. Till dem hör 

produktionsskatterna på el från vatten- och kärnkraftverk samt för-

säljningsskatten på nya bilar. Betydande nya intäkter kommer från 

vägavgifter, trängselskatt och skatt på bilförsäkringspremier samt 

från kemikalieskatten och den aviserade skatten på plastkassar. 

Av särskild relevans är att intäkterna till helt övervägande del 

kommer från skatter på energi och vägtrafik som 1994 tillsammans 

stod för 99,6 procent och 2020 förväntas stå för 95,9 procent av den 

totala miljöbeskattningen. En annan viktig observation är att miljö-

skatteintäkterna efter vissa höjningar och tillkomsten av nya skatter 

år 2020 bara förväntas utgöra 4,8 procent av statens och kommuner-

nas sammanlagda skatteintäkter. Det kan jämföras med att skatter 

på arbete som netto förväntas inbringa 1 297 miljarder kronor, vilket 

motsvarar 58,5 procent av de totala intäkterna.

Trots tidigare genomförda och i budgetpropositionen föreslagna 

skatteväxlingar har, som framgår av tabellen, miljöskatternas andel 

av BNP sjunkit från 2,7 till 2,1 procent. Det kan i någon mån förklaras 

av att några av de berörda skattebaserna, främst elkonsumtionen 

och utsläppen av koldioxid, stagnerat eller minskat. Men samtidigt 

har den beskattade fordonsparken vuxit kraftigt. Det är uppenbart 

att miljöbeskattningen inte utvecklats i takt med BNP. Delvis kan 

detta vara en följd av tjänsteproduktionen vuxit snabbare än de varor 

som varit föremål för miljöbeskattning. En rimlig slutsats av detta 

kan vara att miljöskatternas andel av BNP kan förväntas fortsätta att 

sjunka även om fler sådana skattebaser tillkommer. I takt med att 

104 SCB (2019).
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Tabell 1. Miljöskatteintäkternas fördelning på olika skatter, utfall 1994 och 
regeringens bedömning för 2020, miljoner kronor i 2020 års penningvärde.

Anmärkning: a) År 2020 enbart skatt på bekämpningsmedel. b) År 2020 beräknas den svenska 
statskassan komma att tillföras 1 395 miljoner kronor från försäljning av utsläppsrätter inom EU 
ETS vilka i tabellen inte upptagits som en skatteintäkt.
Källor: Skatteväxlingskommittén (1997) och Regeringen (2019), Bilaga 1.

Skatter 1994 2020

Energiskatt på bränslen 30 701 26 805

Energiskatt övrigt - 255

Koldioxidskatt på bränslen 15 451 22 432

Koldioxidskatt övrigt - 437

Svavelskatt på bränslen 304 12

Särskild skatt mot försurning - 56

Energiskatt på elkraft 8 280 25 654

Produktionsskatt på el från vattenkraftverk 1 128 -

Produktionsskatt på el från kärnkraftverk 190 -

Miljöskatt på inrikes flyg 374 -

Skatt på flygresor - 1 691

Skatt på avfallsförbränning - 300

Summa energirelaterade skatter 56 428 77 642

Försäljningsskatt på motorfordon 2 378 -

Fordonsskatt 5 608 16 148

Vägavgifter (Eurovignette mm) - 1 377

Trängselskatt - 2 979

Skatt på försäkringspremier - 2 990

Summa fordons- och vägtrafikrelaterade skatter 7 986 23 494

Skatt på bekämpningsmedel och gödsel〖a 253 154

Avfallsskatt - 228

Avgifter till Kemikalieinspektionen ? 55

Kemikalieskatt - 1 923

Skatt på plastbärkassar - 1 660

Övriga skatter - 114

Summa övriga miljörelaterade skatter〖b 〖 253 4 134

Totalt 64 667 105 270

Procent av BNP 2,7 2,1
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miljömålen uppnås kommer rimligen statens intäkter av miljöskat-

ter att minska. 

Kan vara svårt att bedöma effekten
Om man vill höja miljöskatternas andel av den samlade beskatt-

ningen så kan det ske genom höjning av befintliga skattesatser eller 

genom att införa nya skatter. I båda fallen behöver beslutsfattarna 

analysera de fördelningsmässiga konsekvenserna och följderna för 

internationellt konkurrensutsatta företag. Beträffande nya skatter 

tillkommer frågor om effektivitet jämfört med andra styrmedel och 

transaktionskostnader hos berörda företag och myndigheter. 

En viktig aspekt är förstås om den nya eller den höjda skatten 

påtagligt kan förväntas erodera skattebasen så att intäktsökningen 

blir liten. Skatterna på energi i olika former samt på vägtrafik och flyg 

har intäktsmässigt fördelen att efterfrågan är relativt oelastisk. Det 

är en följd av stora behov hos konsumenter och näringsliv samt för-

hållandet att det är dyrt att ersätta befintliga energikällor med nya 

och att omsättningstakten hos berörda fordonsparker är långsam. 

Personbilar är till exempel i genomsnitt i drift i 17 år. 

Men för andra varor och tjänster kan priskänsligheten och sub-

stitutionsmöjligheterna vara annorlunda. Mycket talar till exempel 

för att regeringen i budgetpropositionen för 2020 gör en felaktig 

bedömning av intäkterna av den föreslagna skatten på plastkassar. 

Målet anges vara att skatten ska medverka till att den årliga förbruk-

ningsnivån inte överskrider 40 tunna plastbärkassar per person den 

31 december 2025, den målnivå som föreskrivs i EU:s förpacknings-

direktiv. Det kräver en reduktion med ca 60 procent från dagens 

1 020 miljoner tunna kassar per år.  

Regeringen bedömer att det lämpligaste styrmedlet för att minska 

förbrukningen är en punktskatt som föreslås uppgå till tre kronor 
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per plastbärkasse för kassar vars väggtjocklek ligger i intervallet 

15-50 mikrometer, vilka utgör den helt dominerande delen av alla 

plastkassar avsedda för tillfälligt bruk. Förslaget bedöms öka statens 

skatteintäkter med 2,08 miljarder kronor för 2020 (delårseffekt) 

och därefter 2,76 miljarder kronor årligen. Det innebär emellertid att 

skatten bara reducerar inköpen av platsbärkassar med ca 10 procent 

och att priskänsligheten uppenbarligen bedöms vara mycket låg. 

Dagligvaruhandeln tar idag ofta tre kronor per plastkasse. Skat-

ten skulle således komma att ungefär fördubbla priset. Att svenska 

konsumenter förbrukar ca 100 plastkassar per individ och år kan 

i och för sig ses som ett tecken på prisokänslighet (alternativt vär-

deras nyttan och bekvämligheten högt), men man bör nog ändå för-

vänta sig att de reagerar kraftigare på en fördubbling av priset än vad 

regeringen antar. För ett genomsnittligt hushåll med fyra personer 

innebär skatten vid oförändrad efterfrågan en tillkommande årskost-

nad på ca 1 200 kronor och substitutionsmöjligheterna är goda. Man kan 

använda kassarna flera gånger eller ersätta dem med egna tygkassar. Det 

kan tala för att priselasticiteten är betydligt större än regeringens anta-

gande om ca -0,1. Om elasticiteten istället skulle visa sig vara -0,4 så blir 

den långsiktiga årliga skatteintäkten ca 1,8 miljarder istället för 2,76. 

Man måste inse att stabila skatteintäkter antingen kräver oför-

ändrad skatt eller prisokänslig konsumtion. I båda fallen blir miljöef-

fekten liten. Stora skattehöjningar och/eller hög priskänslighet leder 

till att skattebasen snabbt eroderas. Det ger god miljöeffekt men 

inga, eller bara små, bestående intäkter.

Nya miljöskattebaser
Att andra områden än energi och trafik bara svarar för några få pro-

cent av intäkterna från miljöskatter är föga förvånande. Så är det 

även i andra länder. 
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Att i ett enskilt produktionsland beskatta utvinning av råvaror är 

svårt, eftersom det snedvrider den globala konkurrensen. Råvaror 

med korta transportsträckor och lokal användning utgör ett undan-

tag. Sverige har sedan länge en låg skatt på naturgrus. Att beskatta 

utvinning av mineral kan miljömässigt vara kontraproduktivt, i syn-

nerhet om det sker i kombination med hårda miljökrav som också 

är kostnadsdrivande. Resultatet kan bli att brytningen istället sker i 

länder med låga miljökrav och usel arbetsmiljö. 

Insatsvaror är vanligen också svåra att beskatta, eftersom sam-

mansatta produkter kan vara väldigt komplexa och innehålla många 

olika metaller och kemikalier. Krav på innehållsdeklaration utgör 

en nödvändig förutsättning och måste för Sveriges del utgå från 

existerande eller nya gemensamma EU-regler. Höga kostnader för 

de skattskyldigas administration och myndigheternas kontroll kan 

göra sådan beskattning dyr, och om det handlar om låga skatter 

påverkas inte användningen särskilt mycket.  

Slutlig användning av varor kan lättare beskattas, men då blir det 

produkten som sådan, till exempel plastkassar eller drivmedel, som 

utgör föremål för beskattningen. För att varor ska kunna beskattas 

på ett rättvisande sätt krävs att de utan svårighet kan definieras och 

särskiljas från andra produkter som potentiellt skulle kunna omfat-

tas av pålagan. 

Inom livsmedelsområdet skulle man kunna överväga en punkt-

skatt på oxkött som i så fall motiveras av att produktionen av det ger 

upphov till högre utsläpp av växthusgaser än produktionen av andra 

animalier. Administrativt ligger utmaningen främst i att se till att 

oxkött i olika former av halvfabrikat också träffas av skatten, inklu-

sive importerade produkter. Den svenska konsumtionen uppgick 

under 2018 till 248 000 ton105 och priset över disk ligger i allmänhet 

inom intervallet 150-500 kronor per kilo.106 En skatt på 25 kronor per 

kilo skulle vid oförändrad konsumtion generera drygt 6 miljarder 

105 SVT Nyheter (2019).
106 Mathem (2019).
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kronor (plus moms på punktskatten). Vid en priselasticitet på, säg, 

-0,3 skulle efterfrågan dämpas en aning och skatteintäkten falla med 

några procent jämfört med om konsumtionen hade varit oförändrad.

I södra och sydöstra Sverige finns omfattande områden med vat-

tenbrist och tidvis oroande låga grundvattennivåer. De enskilda konsu-

menternas konsumtion av vatten från kommunala vattentäkter mäts 

och skulle kunna bli föremål för beskattning. Dock förekommer vatten-

brist bara i delar av landet och i de fall där vattentäkten utgörs av sjöar 

eller vattendrag medför uttagen sällan någon påtaglig miljöpåverkan. 

Det som möjligen ändå kan tala för en nationell skatt på bruksvatten är 

att det är fråga om en bred skattebas och att priselasticiteten troligen är 

låg. Förmodligen är den samhällsekonomiska kostnaden för en sådan 

skatt lägre än motsvarande kostnad för skatter på arbete.

Det vatten från kommunala ledningar som hushåll och mindre 

företag konsumerar kostar i genomsnitt 40 kronor per kubikmeter 

och den totala förbrukningen uppskattas av Svenskt Vatten till ca 

900 miljoner kubikmeter per år.107 En skatt på 5 kronor per kubikme-

ter skulle öka konsumenternas rörliga kostnad med 12,5 procent och 

under antagande om låg priskänslighet kunna inbringa i storleks-

ordningen fyra miljarder kronor per år (+ moms). En skatt på vatten 

kan förstås differentieras regionalt med utgångpunkt från områdets 

känslighet för torka och risk för låga grundvattennivåer.

Skatterna på energi och vägtrafik
Den svenska beskattningen av drivmedel som används i vägfordon 

och arbetsmaskiner har länge tillhört de högsta i Europa (och värl-

den). Men kronans vikande kurs mot många andra valutor har under 

de senaste åren lett till att vi halkat ner en aning på listorna över de 

högsta drivmedelsskatterna.  

107 Svenskt Vatten (2019).
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Sverige skulle kunna höja den samlade skatten på diesel och ben-

sin, men frågan kompliceras av att EU:s energiskattedirektiv (EDT) 

kräver att samma skattesats tas ut på biodrivmedel som ersätter die-

sel respektive bensin. När Sverige 2018 införde reduktionsplikt för 

distribution till den svenska marknaden av diesel och bensin upp-

hörde det tidigare skatteundantaget för låginblandade biodrivme-

del. I syfte att lindra bördan för konsumenterna har riksdagen valt 

att istället reducera skattesatsen för främst diesel (som omfattas av 

en mycket högre reduktionsplikt än bensin) baserat på det genom-

snittliga innehållet av icke-fossilt kol i de bränslen som säljs.108 Sve-

rige kan dock inte sänka skattesatserna under de miniminivåer som 

framgår av EDT. Vid en mycket hög reduktionsplikt kan detta bli en 

begränsning.

Ett annat problem med EDT är att direktivet beträffande driv-

medel stadgar att skatten ska tas ut per liter bränsle, vilket inte tar 

hänsyn till de stora förekommande skillnaderna i energiinnehåll per 

volym. Så är till exempel energitätheten ungefär dubbelt så hög hos 

diesel som hos metanol. En allvarlig komplikation är att EDT bara 

kan ändras genom ett enhälligt beslut. EU-kommissionen har hittills 

misslyckats med att få igenom en rad välmotiverade ändringar. 

Om Sverige trots allt vill höja drivmedelsbeskattningen mera 

påtagligt behöver beslutet föregås av en analys av potentiella pro-

blem med oönskad gränshandel och smuggling. Konkurrensnack-

delar för transportintensiva svenska branscher och en regressiv 

fördelningseffekt, särskilt för bilberoende glesbygdshushåll, måste 

också beaktas.

Kompensationsåtgärderna skulle kunna bestå av återföring till 

hushållen av de tillkommande skatteintäkterna med lika tilldelning 

för alla som är folkbokförda i Sverige. Kanada prövar för närvarande 

en sådan modell, men det handlar om ganska modesta nivåer.109 Man 

kan vid en återföring eventuellt tillämpa olika tilldelning beroende 

108 Finansdepartementet (2019).
109 Kahlin McVeigh (2019).
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på var i landet som människor bor. Om avsikten är att kompensera 

för stigande kostnader till följd av bilberoende riskerar dock träffsä-

kerheten att bli mycket låg om man ger vissa delar av landet en mera 

generös behandling. 

Baserat på data från Trafikanalys har professor Maria Börjesson 

(VTI) beräknat den genomsnittliga körsträckan för bilar i landets 

kommuner utslagen på antalet vuxna invånare.110 Av 44 kommuner 

med genomsnitt över 30 km per dygn och vuxen så återfinns hälften 

(22) i Götaland, tolv i Svealand (varav flertalet i Dalarna) och tio i 

Norrland. Ett antal stora norrlandskommuner hamnar långt ner på 

listan; Skellefteå (plats 225 av 290 kommuner), Östersund (plats 

234), Sundsvall (238), Luleå (242), Gävle (268) och Umeå (278). De 

svarar tillsammans för en stor del av Norrlands befolkning. Bilan-

vändningen i Gävle ligger lite lägre än i städer som Örebro, Västerås 

och Norrköping, och Umeå (19,5 km) ligger på samma nivå som 

Stockholm (19,1 km). Utfallet är en följd av att många invånare i 

dessa kommuner både bor och arbetar i staden som dessutom ofta 

står för en stor del av kommunens befolkning. Sammantaget innebär 

detta att en geografisk kompensation riskerar att bli föga träffsäker 

om syftet är att stötta de som är mest bilberoende.

Kanske vore det bättre och mera rättvist att kompensera lågin-

komsttagarna oavsett bostadsort genom ett skatteavdrag som är 

störst för dem med en beskattad årsinkomst i intervallet 100 000 till 

300 000 kronor och som trappas av så att det inte ger någon kom-

pensation alls för personer med inkomster över 400 000 kronor per 

år. En sådan utformning skulle kunna motiveras av att de med höga 

inkomster bör kunna klara klimatomställningen utan stöd även om 

de råkar vara bosatta på landsbygden. Att återföringen gynnar låg-

inkomsttagare, inklusive flertalet pensionärer, oavsett bostadsort 

behöver kanske inte ses som något problem. För att inte onödigtvis 

gynna svartjobbare och arbetslösa utan a-kassa skulle återföringen 

110 Excelfil översänd (2019-09-23).
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kunna sättas på mycket låg nivå för dem som deklarerar för inkom-

ster under 100 000 kronor per år.

Att kompensera särskilt utsatta branscher och företag är i viss 

mån möjligt genom att EDT (Artikel 7:2) tillåter lägre skattesatser 

för yrkestrafik och arbetsmaskiner. Särbehandling av till exempel 

skogs- och lantbruksmaskiner leder dock till risk för fusk. Det blir 

svårt för Skatteverket att kontrollera att deklarerade inköp inte till 

viss del används i privata fordon eller säljs på svarta marknaden. Kli-

mateffekten blir givetvis mindre om betydande undantag från skat-

tehöjningen görs. Yrkestrafiken och arbetsmaskinerna förbrukar 

sammantaget ca hälften av alla drivmedel som säljs i Sverige (exkl. 

sjöfartens och flygets inköp).

Man bör vara medveten om att höjda drivmedelsskatter reduce-

rar efterfrågan och påskyndar elektrifiering av vägtrafiken. Till följd 

av att nya bilar har betydligt längre genomsnittliga körsträckor än 

äldre kan den elektrifierade delen av vägtrafiken komma att utgöra 

så mycket som ungefär en tredjedel av det totala vägtrafikarbetet år 

2030 och passera 50 procent före 2035 för att några år senare ligga 

kring 80 procent.111 Branschföreningen Bil Sweden bedömer i sin 

”färdplan” att koldioxidutsläppen från personbilar kan minska med 

59 procent år 2030 (jämfört med läget 2010) till följd av energief-

fektivare konventionella bilar och en snabb elektrifiering av den nya 

fordonsparken.112 

Staten får alltså på sikt räkna med ett stort och snabbt växande 

skattebortfall. Om kommande riksdagar fullföljer ett tidigare beslut 

om att höja drivmedelsbeskattningen realt, det vill säga utöver infla-

tionen, med två procent per år, kan detta troligen uppväga effekten 

på skatteintäkterna av elektrifieringen fram till mitten av 2020-talet. 

Men på lite längre sikt blir skattebortfallet stort. Med de skattesatser 

som gällde 1 juli 2019 belastas konsumtion av bensin (miljöklass 1) 

med 74 öre per kWh (inklusive koldioxidskatt men exklusive moms) 

111 Kågeson (2019).
112 Axelsson och Bergman (2019).



119

Maximera Skatteväxling eller miljöeffekt?

och diesel (mk 1) med 48 öre, medan den punktskatt på el som för-

brukas av hushåll och icke-energikrävande företag i större delen av 

landet uppgår till 34,7 öre per kWh. 113 Eftersom en helelektrisk per-

sonbil är ca tre gånger mer energieffektiv än en motsvarande bensin-

bil (räknat från batteri/tank till hjul) leder varje byte från bensin till 

el till att staten förlorar ca 5 000 kronor per år för ett fordon som körs 

1 500 mil per år. Därtill kommer en momsförlust på 1 250 kronor. För 

diesel blir skillnaden mindre och särskilt för tunga fordon som i kon-

ventionellt utförande bara kräver lite mer än dubbelt så mycket energi 

per kilometer som vid eldrift och där skattedifferensen (räknat per 

kWh) är ganska liten. Därtill är momsen avdragsgill för yrkestrafiken.

Sverige tillhör de länder i Europa som har högst skatt på el och att 

ytterligare höja punktskatten skulle bromsa vägtrafikens elektrifie-

ring. Dock skulle man kunna överväga en kompletterande skatt på 

den effekt som efterfrågas vintertid, eftersom den totala efterfrågan 

på el då är mycket högre än under övriga delar av året och risk för 

effektbrist kan uppkomma. En sådan skatt skulle stimulera hushåll 

med elvärme att se över sina möjligheter att minska behovet genom 

övergång till värmepumpar eller genom byte av äldre pumpar mot 

nyare med högre verkningsgrad.

Införande av kilometerskatt
Redan på fem till tio års sikt kommer någon form av kilometerskatt 

att behöva införas, inte bara på lastbilar utan på alla vägfordon för att 

säkerställa att beskattningen internaliserar de samhällsekonomiska 

kostnader som kvarstår efter elektrifieringen, det vill säga främst 

vägslitage och olycksrisk. Kilometerskatt framstår också som den 

enda vägen att (tillsammans med punktskatten på el) vidmakthålla 

statens intäkter från beskattning av vägtrafiken. 

113 Skatteverket (2019).
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Ett problem med övergång till kilometerskatt är att den enligt 

reglerna i EDT bara får införas på villkor att skatterna på diesel res-

pektive bensin behålls på minst 2003 års nominella nivåer som för 

miljöklass 1 uppgick till respektive 3,18 och 4,71 kronor per liter. Det 

innebär för svensk del att skatten på bensin och dieselbränsle efter 

införande av kilometerskatt måste uppgå till minst dessa nivåer. 

Räknat per kWh skulle i så fall användning av diesel (inklusive kol-

dioxidskatten) beskattas något lägre än el. Räknat per fordonski-

lometer blir dieselbilens bränsleskatt dock ungefär dubbelt så hög 

som den helelektriska bilens. Denna skillnad är inte orimlig om man 

beaktar att förbränningsmotorerna ger upphov till avgaser och till 

mer buller än motsvarande eldrift. 

Man skulle alltså kunna införa kilometerskatt på det offentliga 

vägnätet i kombination med 2003 års drivmedelsskatt och dagens 

elskatt. Kilometerskatten borde då vara differentierad för de olika 

fordonsslagens genomsnittliga marginalkostnad för vägslitage, 

däck-vägbanebuller och olycksrisk. Sannolikt blir det emellertid 

svårt att också differentiera för de lokala och regionala skillnader 

som är en följd av vägbanans och vägkroppens kvalitet (vanligen 

högst hos motorvägar och sämre på det sekundära vägnätet) eller 

för skillnader i olycksrisk (också lägst på motorväg) och antal männ-

iskor som störs av buller längs olika vägsträckor.  

Det förefaller inte rimligt att staten ska ta betalt för slitage till 

följd av vägtrafik som äger rum på det privata vägnätet. Den som på 

grund av långa körsträckor på det privata vägnätet inte vill betala 

kilometerskatt för fordonets hela årliga körsträcka skulle kunna 

erbjudas möjlighet till undantag för den del som avser enskilda vägar 

genom anskaffande en transponder som utnyttjar AIS-systemet och 

som genom koppling till Trafikverkets vägdatabas särskiljer kör-

sträckor på offentligt vägnät från dem på privata vägar. Timmerbilar 

och lastbilar som kör varor till eller ifrån lantbruk utgör exempel på 

fordon för vilka denna möjlighet skulle vara intressant. AIS är idag 
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obligatorisk för alla fartyg och fiskefartyg över viss storlek och ger 

varje fartygsindivid en unik identitet som gör dem spårbara i realtid. 

AIS skulle också kunna användas för att registrera gränspassager 

men behöver i så fall kompletteras med någon typ av utrustning som 

läser av aktuell mätarställning vid ut- respektive inpassering.

  

Övriga transportslag
Man kan förstås också överväga om transporter utgör en så samhälls-

ekonomiskt gynnsam skattebas att de bör beskattas hårdare än vad 

som motiveras av en önskan om att internalisera deras kortsiktiga 

marginalkostnader. Man kan se transporter som en produktionsfak-

tor som är lågt beskattad jämfört med kapital och arbete. Det skulle 

kunna tala för komplettering i form av en rent fiskal skatt. För att 

inte snedvrida konkurrensen mellan transportslagen bör skatten 

på mobilitet i så fall vara densamma oavsett om inrikesresan eller 

transporten sker med bil, tåg, båt eller flyg. Men ett sådant steg för-

utsätter att ytterligare beskattning av transporter har en lägre sam-

hällsekonomisk kostnad än de skatter som genom reformen skulle 

komma att bortfalla eller sänkas. 

Det finns ytterligare möjligheter att öka intäkterna från beskatt-

ning av trafiken. Dagens svenska banavgifter är bland de lägsta i 

Europa och täcker inte trafikens kortsiktiga marginalkostnader. 

Detta är särskilt påtagligt för godståg. Järnvägstrafiken är dessutom, 

i motsats till vägtrafiken, befriad från elskatten. 

Flyget och sjöfarten betalar ingen koldioxidskatt, men de står (med 

undantag för några subventionerade flygplatser) för sina infrastruktur-

kostnader genom hamn- och farledsavgifter respektive start/landnings-

avgifter och undervägsavgifter. För flyget skulle en möjlighet kunna 

vara att införa en koldioxidskatt som motsvarar skillnaden mellan den 

koldioxidskatt som belastar vägtrafikens användning av diesel och ben-
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sin och det årliga genomsnittspriset på de utsläppsrätter som belastar 

flygbränslen som förbrukas i europeisk trafik. Genom bilaterala avtal 

med andra medlemsstater kan en sådan skatt också tas ut på flygbränsle 

som används på rutter mellan de berörda länderna.114 

Sjöfarten är svårare att beskatta eftersom fartygen kan bunkra 

stora mängder bränsle och välja att fylla tankarna vid anlöp av 

hamnar i vårt närområde. Efter bilaterala överenskommelser med 

de grannländer med vilka Sverige har färjeförbindelser skulle dock 

färjornas bränsleförbrukning kunna beskattas. Några hinder för att 

beskatta skärgårdstrafiken och bränsleinköp avseende annan inri-

kestrafik finns förstås inte. 

Skrota skattesubventionerna!
Innan man på allvar börjar fundera på nya skatter är det viktigt att 

undanröja de skatteundantag som har negativ miljö-och klimatpå-

verkan. Det finns fortfarande kvar flera sådana i Sverige och skatte-

bortfallet är betydande.

Möjligheten att från arbetsinkomsten göra avdrag för resor mel-

lan bostaden och arbetsplatsen finns i en del europeiska länder men 

i långt ifrån alla. I Sverige, som har ovanligt frikostiga regler, medför 

reseavdragen en årlig skatteintäktsförlust på i storleksordningen 5 

miljarder kronor. Hälften utgörs av felaktigt gjorda avdrag enligt en 

undersökning från 2003.115

Beskattningen av förmånen av bil som bekostas av arbetsgivaren 

motsvarar inte hela värdet och utgör en delförklaring till varför Sverige 

har en personbilspark med en mycket högre andel bilar i den största for-

donsklassen än nästan alla andra EU-länder. Beskattningen borde bygga 

på arbetsgivarens faktiska kostnad för de leasade bilarna.

Ej redovisade förmåner är ett annat försummat område. Förmå-

114 Kågeson (2018).
115 FFF-utredningen (2013).



123

Maximera Skatteväxling eller miljöeffekt?

nen av fri parkering vid arbetsplatsen kan ha ett betydande värde i 

storstäderna men redovisas inte alltid i de skattskyldigas inkomst-

deklarationer, ofta till följd av att deras arbetsgivare inte informerat 

Skatteverket och de anställda. Sannolikt skulle intäkterna av en 

skärpt bevakning av denna fråga från Skatteverkets sida med god 

marginal överstiga myndighetens kostnader.

Energiskatten på diesel som används som drivmedel är betydligt 

lägre än skatten på bensin trots att diesel innehåller ca 9 procent mer 

energi per liter. Inget land i Europa beskattar diesel mer än bensin 

trots att det vore motiverat, men Storbritannien och Schweiz har 

samma skatt på diesel som på bensin. EU-kommissionen försökte 

2011 förgäves få till stånd en förändring av EDT med innebörd att de 

båda drivmedlen skulle beskattas lika. Om skatten på diesel (energi-

skatt + koldioxidskatt) sattes lika med den samlade skatten på ben-

sin, skulle statens intäkter (exkl. moms) vid oförändrad konsumtion 

öka med ca 11,5 miljarder kronor. Det skulle dock leda till en mycket 

hög total beskattning av arbetsmaskinerna som ju vanligen inte sliter 

på vägnätet eller är inblandade i trafikolyckor. De förbrukar ungefär 

lika mycket diesel per år (16 TWh) som de tunga lastbilarna. Höj-

ningen av dieselskatten till bensinskattens nivå borde därför kanske 

genomföras först i samband med införande av kilometerskatt, då 

dieselskatten kan sänkas till den nivå som gällde den 1 januari 2003.

Energiskatten för fordonsgas som används som drivmedel är satt 

till noll trots att naturgas som används för andra ändamål belastas 

av en energiskatt på 981 kronor per tusen normalkubikmeter. Detta 

undantag är obegripligt med tanke på att de externa effekterna från 

användning av gas som drivmedel rimligen är mycket större än 

dem som kan tänkas uppkomma om gasen används i fasta anlägg-

ningar. Energiskatten borde vara densamma som för bensin när 

gasen används i fordon och motsvara skatten på eldningsolja när 

gasen används för el- och/eller värmeproduktion i anläggningar vars 

utsläpp inte omfattas av EU:s utsläppshandelsystem.
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Slutsatser
Det är fullt möjligt att med nya miljöskatter och en begränsad höj-

ning av några av de redan existerande skapa nya intäkter till statskas-

san på 15 miljarder kronor per år (eller mer). Dock måste man beakta 

effekterna på statens inkomster av en snabbt växande elektrifiering 

av vägtrafiken och att den långsiktiga priskänsligheten på den kvar-

varande användningen av fossila drivmedel kan vara ganska stor, 

åtminstone för privatbilismen. Om inte statens intäkter av beskatt-

ning av vägtrafiken ska minska efter mitten av 2020-talet behöver 

någon form av kilometerskatt införas på både tunga och lätta fordon. 

I väntan på en sådan reform är det viktigt att snarast avskaffa de 

skattesubventioner som gynnar diesel och fordonsgas. Flygets och 

sjöfartens koldioxidutsläpp bör också beskattas.

Beskattning av andra stabila och relativt stora skattebaser kom-

mer att behövas om målet om att genomföra en grön skatteväxling 

på minst 15 miljarder ska kunna genomföras. Nötkött och bruksvat-

ten är exempel på sådana. Den positiva effekten på miljö och klimat 

blir dock sannolikt ganska blygsam, vilket innebär att beskattning 

bara bör ske om man kan visa att skatteväxlingen leder till minskade 

samhällsekonomiska kostnader.

Flertalet miljöskatter kommer att drabba låginkomsthushåll pro-

centuellt hårdare än hushåll med höga inkomster. För att inte även-

tyra möjligheterna till bred politisk acceptans är det viktigt att vidta 

kompensatoriska åtgärder som främst gynnar dem med låga inkom-

ster. Det skulle kunna ske genom ett inkomstskatteavdrag som är 

högst för dem med inkomster i intervallet 100 000 till 300 000 kro-

nor per år.
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artikeln och Lennart Flood, Ulrika Stavlöt och Thomas Sterner för konstruktiva kommentarer till den artikeln samt 
Claës af Burén för underlagsdata. 
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Inledning
Januariöverenskommelsen talar om en grön skatteväxling på ”minst 

15 miljarder”. Hittills har cirka 6 miljarder i ökade miljöskatter pre-

senterats samtidigt som drivmedelsskatterna sänktes med nära en 

miljard i höstbudgeten. Hittills driver alltså drivmedelsskatterna 

bort från uppfyllandet av idén om en skatteväxling på 15 miljarder. 

Detta kapitel uppskattar hur utsläpp av koldioxid och andra luft-

föroreningar förväntas påverkas av en höjning av skatten på bensin 

och diesel samt de samhällsekonomiska effekterna av de förväntade 

utsläppsminskningarna. Fokus är på klimatpåverkande utsläpp, men 

även andra luftföroreningar studeras. 

World Economic Forum identifierar många av de hot som mänsk-

ligheten står inför och flera av dem med störst potentiell påverkan 

på människan är relaterade till klimatförändringar.117 Liknande 

insikter kommer från många olika håll. I den senast publicerade 

nationella SOM-undersökningen listar SOM-institutet vid Göte-

borgs universitet frågor som oroar oss svenskar.118 Förstaplatsen i 

det som kallas svensk samhällsoro innehas av förändringar i jordens 

klimat. Andelen svenskar som upplever klimatförändringar som 

mycket oroande inför framtiden uppgår till 62 procent. Klimatö-

verenskommelsen i Paris, där i stort sett alla världens länder enades 

om att skärpa utsläppsmålet till klart under två grader, och att sju 

riksdagspartier har enats om att Sverige år 2045 ska nå ”netto noll” 

i klimatpåverkande utsläpp119, är uttryck för hur oron och riskerna 

hanteras internationellt och i Sverige. Netto noll i klimatpåverkande 

utsläpp definieras som en minskning av inhemska utsläpp med 85 

procent kompletterat med kolsänkor och köp av internationella 

utsläppskrediter.

Enligt OECD120 uppvisar Sverige, efter Schweiz, högst koldioxid-

117 World Economic Forum (2020).
118 Andersson m. fl. (2018).
119 Miljömålsberedningen (2016).
120 OECD (2017a).
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produktivitet (mätt som den mängd BNP som produceras per enhet 

koldioxidutsläpp) och Sverige är ett föregångsland beträffande ”mil-

jöskatter och vad gäller ekonomiska instrument mer generellt”.121 

Sverige sticker dock inte ut beträffande beskattning av bensin och 

diesel. Sverige placerar sig där i mitten av OECD:s medlemsländer.122 

Enligt OECD:s miljöchef Simon Upton behöver mer göras i 

miljö- och klimatpolitiken också i Sverige: ”Att uppnå ett antal av 

Sveriges ambitiösa miljöpolitiska mål fortsätter samtidigt att vara 

en utmaning”.123 I detta kapitel ger vi exempel på hur Sverige med 

skatt på bensin och diesel, som en del i en grön skatteväxling, kan nå 

en del av de uppsatta miljöpolitiska målen. Med grön skatteväxling 

menar vi en höjning av skatt på miljöskadliga aktiviteter kopplad till 

en sänkning av skatt på aktiviteter utan negativ miljöpåverkan.124 

Kapitlet syftar till att översiktligt visa hur utsläpp av koldioxid och 

andra luftföroreningar påverkas av en höjning av bensin- och die-

selskatten. Vidare uppskattas samhällsekonomiska effekter som de 

minskade utsläppen förväntas leda till. En situation utan skattehöj-

ning jämförs med en situation där skatten på bensin och diesel höjs. 

Miljörelaterade styrmedel riktade mot bränslen och fordon har 

tidigare behandlats utförligt i både praktik och teori. Regeringen 

har infört ett system med såväl morot som piska, det så kallade 

bonus-malus-systemet, för att minska trafikens klimatpåverkan.125 

Systemet innebär att bilar med låg klimatpåverkan får en subvention 

(bonus) medan bilar med hög klimatpåverkan drabbas av höjda skat-

ter (malus). Tanken var att de höjda skatterna skulle finansiera sub-

ventionerna. Den tanken frångås i Budgetpropositionen för 2020.126 

Flera forskare har undersökt fördelningseffekter av bränsleskat-

121 OECD (2014a), s 7; egen översättning.
122 OECD (2017b), tabell 15.2.
123 OECD (2014b), s 3.
124 Goulder (1994).
125 Bonus-malus-utredningen (2016); Andersson och Bolund (2017); Finansdepartementet (2019a).
126 Finansdepartementet (2019b); Miljödepartementet (2019) föreslår att ”anslaget förstärkas med 130 miljoner 
för 2020. För att täcka förväntat medelsbehov föreslår regeringen också att anslaget förstärks med 100 miljoner 
kronor för innevarande år då försäljningen av klimatbonusbilar ökat mer än vad som tidigare beräknats.” Tidigare 
har bonus-malus-systemet varit budgetneutralt.
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ter. SIKA (2008) pekar på att en höjning av skatten på bränsle slår 

hårdare mot boende i glesbygden, framför allt i norra Sverige, än mot 

boende i tätorter. I Ekonomisk Debatt ställer sig Ahola m. fl. (2009) 

frågan ”Är bensinskatten regressiv?”. De besvarar frågan jakande: 

Såväl bensin- som dieselskatt har en regressiv effekt, det vill säga 

den påverkar låginkomsttagare mer än höginkomsttagare. Å andra 

sidan kommer Sterner (2012) till slutsatsen att drivmedelsskatt 

skulle kunna slå hårdare mot lägre inkomstgrupper men att skatten 

förmodligen är ungefär proportionell. Hur efterfrågan på bensin 

och diesel påverkas av prisförändringar har undersökts av bland 

andra Brännlund (2013). Bränsleskatt som verktyg i klimatpolitiken 

beskrivs av bland andra Sterner (2007). I en senare artikel diskuterar 

Meckling m. fl. (2017) hur skatter och andra ekonomiska styrmedel 

påverkas av det politiska landskap de befinner sig i. Författarna drar 

slutsatsen att en kombination av olika styrmedel kan vara lösningen 

för att undvika politiska, miljömässiga och ekonomiska återvänds-

gränder i strävan att minska klimatpåverkande utsläpp – en slutsats 

som låter mycket som ett stöd för grön skatteväxling.

Föreliggande text bygger vidare på Larsson och Sandin (2018), 

som i sin tur lutar sig mot Flood och Manuchery (2015), som 

utvärderar vilka effekter en grön skatteväxling har för hushållens 

ekonomi. Flood och Manuchery undersöker samhällsekonomiska 

effekter av en grön skatteväxling, där det femte jobbskatteavdrag 

som infördes år 2014 finansieras av en höjd bensinskatt. Utvärde-

ringen utgår från att den skattesänkning som det femte jobbskat-

teavdraget innebar behöver en finansiering på i storleksordningen 

elva miljarder kr för att bli budgetneutral, vilket innebär en höjning 

av bensinskatten med cirka tre kr/liter. Själva höjningen av bensin-

skatten i den storleksklassen leder enligt Flood och Manuchery till 

en samhällsekonomisk kostnad då de antar att skatten är regressiv. 

Den samhällsekonomiska förlusten kompenseras dock av att det 

femte jobbskatteavdraget leder till ökad sysselsättning, vilket inne-
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bär en samhällsekonomisk vinst. Sammantaget tar de två effekterna 

ut varandra i en samhällsekonomisk nytto-kostnadskalkyl. Flood 

och Manuchery beaktar emellertid inte miljöeffekterna av en höjd 

bensinskatt, då en analys av detta låg utanför ramen för studien. 

Vår analys tar alltså vid där Flood och Manuchery slutade. Vi 

uppskattar hur utsläpp av luftföroreningar förväntas påverkas av 

en höjning av skatten på drivmedel samt det samhällsekonomiska 

värdet av de förväntade utsläppsminskningarna. Fokus är på kli-

matpåverkande utsläpp, men även andra luftföroreningar studeras. 

Enligt punkt fem i Januariavtalet ska en kraftfull grön skatteväxling 

”genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt 

på jobb och företagande. Målet är att den ska omsluta minst 15 mil-

jarder kronor”.127 I relation till detta är alltså de elva miljarder som 

diskuteras här en betydande summa. 

Använda bränslevolymer,  
bränslepriser och utsläpp från bilar
För att beräkna hur bränsleanvändning och utsläpp påverkas av en 

drivmedelsskatt behövs information om följande:

• De drivmedelsvolymer som konsumeras idag.

• Hur dagens bensin- och dieselpris påverkas av en skattehöjning.

• Hur bränsleförbrukningen påverkas av högre bensin- och 

dieselpriser, det vill säga priselasticiteterna för bensin 

och diesel.

• Hur mycket koldioxidutsläpp och utsläpp av andra luft-

föroreningar som genereras från en genomsnittlig bil.

För att beräkna hur förändrade utsläpp påverkar samhällsekonomin 

behöver dessutom koldioxid och andra luftföroreningar ges ekono-

miska värden.

127 Januariavtalet (2019).
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De pris-, drivmedels- och utsläppsdata som används är från 2014, 

då detta, vid tiden för vår analys, var det senaste året med viktiga till-

gängliga data. För att beräkna hur skattehöjningen på elva miljarder 

ska fördelas per drivmedel har drivmedelsvolymer och nuvarande 

skattenivå på bränslen erhållits från Svenska Petroleum och Bio-

drivmedel Institutets (SPBI) branschfakta.128 Drivmedelsvolymerna 

anges i Tabell 1. 

All bensin och diesel som säljs i Sverige innehåller en viss inbland-

ning av förnyelsebara bränslen.129 För att beräkna hur skattehöj-

ningen påverkar drivmedelspriserna för konsumenter har drivme-

delspriser erhållits från PREEM och SPBI. Där har ett genomsnittligt 

pris vid pump, exklusive bonus/återbäring/rabatter, angetts till 14,33 

kr/liter för bensin och 14,08 kr/liter för diesel130, vilket är en viktning 

av genomsnittligt pris av diesel och biodiesel.131 

Utifrån de nya priser på bensin och diesel som den undersökta 

skattehöjningen leder till har den minskade drivmedelskonsum-

tionen beräknats genom att använda priselasticiteter för bensin- 

128 SPBI (2015).
129 FAME är vanligen synonymt med biodiesel som framställts ur vegetabilisk olja. 
130 PREEM (2016); SPBI (2015).
131 Senare tids kronförsvagning (Svenska Dagbladet 2019) och oroligheter i omvärlden, däribland attacken mot 
Saudiarabiens oljeproduktion hösten 2019 (Dagens industri 2019a), har påverkat bensin- och dieselpriserna. 2020-
01-25 var priset på såväl diesel som bensin drygt 15-16 kr/liter.

Tabell 1. Leverans av bränslen och drivmedel i Sverige (ej flyg och utrikes 
sjöfart), 2014.

Bränslen för transportändamål 1 000 m3

Bensin 3 545

Diesel 5 533

Etanol (E85) 150

FAME Låginblandad 175

HVO -

Anm: FAME står för fettsyrametylester (Fatty Acid Methyl Ester). HVO betyder vätebehandlad 
vegetabilisk olja (Hydrotreated Vegetable Oil). Både FAME och HVO är förnybara drivmedels-
komponenter som kan blandas i diesel eller ersätta diesel. För HVO saknas uppgift för 2014. Idag 
används ca. 400 000 m3 HVO för transportändanmål. 
Källor: SPBI (2015; 2019).
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och dieselkonsumtion från Brännlund (2013). Brännlunds siffror 

används även av Flood och Manuchery (2015). Om priset höjs på 

både bensin och diesel är den långsiktiga priselasticiteten enligt 

Brännlund -0,78 för bensin och 0 för diesel. Det stämmer överens 

med tidigare internationell forskning som indikerar ungefär samma 

priselasticitet för bensin och cirka -0,2 för diesel.132 Historiskt sett 

har priset på diesel varit lägre än priset på bensin. I kombination 

med mer energieffektiva dieselmotorer har det resulterat i en ökad 

nybilsförsäljning av dieselbilar i Sverige fram till 2012. Trenden är 

dock bruten och dieselpriset är idag högre än bensinpriset (95 oktan) 

och dieselbilarnas andel av nybilsförsäljningen i Sverige har minskat 

från 65 procent år 2012 till 32 procent 2019.133 Detta har även lett till 

att den tidigare mycket snabba ökningen av totala antalet dieselbilar 

i trafik har avtagit kraftigt.134 

Vi beräknar miljö- och samhällsekonomiska effekter av kol-

dioxidutsläpp samt av vägtrafikens utsläpp av kemiska partiklar, 

kväveoxider (NOx), svaveloxider (SO2) och VOC (Volatile Organic 

Compounds), även kallat lättflyktiga organiska föreningar, som för-

utom kolväten (HC) även innehåller andra organiska föreningar. 

Vägtrafikens genomsnittliga och viktade utsläpp av luftföroreningar 

– i form av ett medelvärde för samtliga trafikslag och drivmedelslag 

– har erhållits från Trafikverket135 och redovisas i Tabell 2 i form av 

utsläpp i gram per körd kilometer. Emissionsfaktorerna används för 

att beräkna miljöeffekterna av det minskade antal körda kilometer 

som drivmedelsskattehöjningen leder till. För koldioxidutsläppen 

antas ett medelvärde från vägtrafiken om 2,3 kg CO2/liter bensin.136

För att beräkna samhällsekonomiska effekter av minskade 

utsläpp vid en drivmedelsskattehöjning behövs en ekonomisk vär-

dering av utsläppen. Koldioxidvärderingen i denna studie utgår från 

Trafikverket (2016) och har antagits vara 1,14 kr/kg. Detta är ett poli-

132 Naturvårdsverket och Energimyndigheten (2007); Sterner (2012).
133 Trafikanalys (2020).
134 SCB (2019a).
135 Trafikverket (2015).
136 SPBI (2010).
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tiskt skuggpris härlett från koldioxidskatten, vilket Trafikverkets 

ASEK-grupp (Analysmetod och Samhällsekonomiska Kalkylvärden 

för transportsektorn)137 hittills har bedömt är det mest realistiska 

alternativet att basera kalkylvärdet på i dagsläget. 

Ett alternativt sätt att värdera koldioxid är att använda marknads-

priset på utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem EU ETS, 

ett pris som har legat på 0,25-0,3 kr/kg under 2019. Marknadspriset 

på utsläppsrätter kan visserligen ses som en internationellt gångbar 

koldioxidvärdering som speglar klimatfrågans globala natur.138 Men 

en koldioxidvärdering utifrån utsläppsrättspriset överensstämmer 

dåligt med Sveriges mål om minskade koldioxidutsläpp från trans-

portsektorn139, och landtransporter ingår inte i EU ETS. En koldiox-

idvärdering utifrån den svenska koldioxidskatten kan anses bättre 

spegla nationella utsläppsmål och är dessutom det koldioxidpris 

som aktörer i transportsektorn möter i de flesta beslutssituatio-

ner.140

För att testa känsligheten i våra resultat har vi använt alterna-

tiva värderingar av koldioxid om 0,3, 3,5, 5 samt 7 kr/kg. 0,3 kr/kg 

är utifrån marknadspriset på utsläppsrätter. 3,5 kr/kg har valts då 

detta är Trafikverkets (2016) rekommenderade koldioxidvärde för 

137 Detta är en arbetsgrupp med ansvar att fastställa kalkylvärden och kalkylprinciper som ska tillämpas i samband 
med samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet (Trafikverket 2016).
138 Khan och Johansson (2017).
139 Trafikverket (2016).
140 Khan och Johansson (2017).

Tabell 2. Leverans av bränslen och drivmedel i Sverige (ej flyg och utrikes 
sjöfart), 2014.

Utsläppstyp Utsläpp (g/km)

HC-utsläpp (inkluderas i VOC) 0,15

NOx-utsläpp 0,6

Partikelutsläpp 0,01

SO2-utsläpp 0,0004

Källa: Trafikverket (2015). 
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känslighetsanalyser. Värdet på 5 kr/kg syftar till att beakta framtida 

skadekostnader vid klimatförändringar. Sådana skadekostnader är 

med dagens kunskap mycket svåra att beräkna, och värderingarna 

har varierat under åren. Stern (2006) har genomfört det hittills mest 

uppmärksammade försöket att göra en sådan värdering. Enligt hans 

beräkningar kan framtida skadekostnader uppgå till 5–20 procent av 

BNP, vilket innebär ett intervall på mellan 0,6 och 2,4 kr/kg koldioxid. 

I dessa beräkningar ingår dock inte svårvärderade skadeeffekter på 

grund av framtida katastrofer, då det finns stora osäkerheter för-

knippade med sådana beräkningar. Ackerman (2009) och Ackerman 

m. fl. (2009) har gjort försök att värdera koldioxid med beaktande av 

riskerna för framtida katastrofer, vilket resulterar i skadekostnader 

som värderas till 5 kr/kg koldioxid eller mer. Värdet 7 kr/kg är taget 

från Trafikverket (2019a) där ASEK i en kommande rapport kommer 

att föreslå att detta värde används som värde på koldioxidutsläpp vid 

infrastrukturinvesteringar från våren 2020.

För en ekonomisk värdering av andra utsläppsämnen från väg-

trafiken sammanvägs de lokala och regionala effekter som utsläpp 

av luftföroreningar förväntas leda till, där lokala effekter innefattar 

bland annat luftvägsproblem och ökad cancerrisk, medan regionala 

effekter innefattar exempelvis ozonbildning, försurning, övergöd-

ning av mark och andra effekter som påverkar omgivningen. Vär-

deringen av effekterna beror på antal människor som utsätts för 

föroreningarna, effekternas lokalisering samt betalningsviljan för 

en minskning av de effekter som föroreningen orsakar.141 I vår stu-

die används Trafikverkets referensort, Kristianstad, för att visa på 

luftföroreningarnas lokala och regionala effekter. De samhällseko-

nomiska effekterna av drivmedelsskattehöjningen har beräknats 

genom att multiplicera de minskade utsläppsmängder som skatte-

höjningen leder till (redovisade i följande avsnitt) med den ekono-

miska värderingen av utsläppsämnena.142

141 Trafikverket (2016).
142 Trafikverket (2016; 2019a).
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Hur påverkas bränsleanvändning  
och utsläpp av en skattehöjning?
I detta avsnitt beräknar vi miljö- och samhällsekonomiska effekter 

av förändrad bensin- och dieselkonsumtion vid en skattehöjning. 

Effekter av en höjning av bensin-  
och dieselskatterna
Enligt Flood och Manuchery (2015) behövdes en ensidig höjning av 

bensinskatten på tre kr/liter för att dra in elva miljarder kronor i skat-

teintäkter. I en situation där både bensin- och dieselskatterna höjs, 

antas skattehöjningen fördelas viktat över de båda drivmedelssla-

gen, och bensin- och dieselpriset höjs procentuellt sett lika mycket. 

Det nya bensinpriset blir 15,55 kr/liter, efter ett skattepåslag på 1,22 

kr/liter (8,5%), medan det nya dieselpriset blir 15,28 kr/liter, efter en 

höjning av skatten med 1,20 kr/liter.143 Den antagna priselasticiteten 

på -0,78 för bensin och 0 för diesel innebär att vid en bensin- eller 

dieselprishöjning med 10 procent sjunker bensinkonsumtionen 

med 7,8 procent, medan dieselkonsumtionen förblir oförändrad144. 

Bensinkonsumtionen minskar då med 6,6%145 eller 236 330 m3.

I Tabell 3 redovisas de miljömässiga effekterna av konsumtions-

minskningen av bensin, vilka framför allt sker i form av en minskning 

av koldioxidutsläppen med cirka 543 559 ton. I Tabell 4 redovisas den 

samhällsekonomiska vinsten av att utsläppen minskar. Den blir en 

dryg miljard kronor med värderingen 1,14 kr/kg.

143 1,22 respektive 1,2 kr/liter, snarare än 1,5 kr/liter, eftersom dieselförsäljningen är större än bensinförsäljningen. 
Skatten på bränsle består av moms, koldioxidskatt och energiskatt. Vi går inte in på hur skattehöjningen skulle 
fördelas. 
144 Brännlund (2013).
145 8,5%×0,78=6,6%. 
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Tabell 3. Förändring av vägtrafikens utsläpp vid höjning av diesel-och 
bensinskatterna (kg).  

Tabell 4. Samhällsekonomisk effekt av vägtrafikens utsläpp vid höjning av 
diesel- och bensinskatterna (miljoner kronor). 

Förorening Bensin (kg) Diesel (kg) Totalt (kg)

CO2 -543 559 000 0 -543 559 000

VOC -521 317 0 -521 317

NOx -2 085 268 0 -2 085 268

Partiklar -39 968 0 -39 968

SO2 -1 390 0 -1 390

Förorening Bensin (Mkr) Diesel (kr) Totalt (Mkr)

CO2 619,657 0 619,657 

VOC 32,322 0 32,322

NOx 202,271 0 202,271 

Partiklar 128,296 0 128,296

SO2 170,992 0 170,992

Totalt 1153,538 0 1153,538

Källa: Larsson och Sandin (2018) samt egna beräkningar.

Anm:. Värdena på luftföroreningar bygger på ASEK 6.0 (Trafikverket 2016). Nya värden förvän-
tas presenteras i ASEK 7.0, våren 2020.
Källa: Larsson och Sandin (2018) samt egna beräkningar.

Känslighetsanalys 
Om vi använder Trafikverkets rekommenderade koldioxidvärde 

för känslighetsanalys på 3,5 kr/kg146 ökar den samhällsekonomiska 

effekten av utsläppsminskningar till 2,3 miljarder kr/år (se Tabell 5). 

Använder vi Trafikverkets kommande ASEK-värde på 7 kr/kg147 blir 

den samhällsekonomiska effekten av utsläppsminskningarna drygt 

fyra miljarder kr/år. Som jämförelse använder vi ett koldioxidvärde 

på 0,3 kr/kg. Den samhällsekonomiska effekten minskar då till 700 

miljoner kr/år. 

Luftföroreningarnas lokala samhällsekonomiska effekter påver-

146 Trafikverket (2016).
147 Trafikverket (2019a).
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kas vid olika val av referensort. Larsson och Sandin (2018) jämför 

referensorten Kristianstad med landsbygd, Uppsala samt Stockholms 

innerstad. Den samhällsekonomiska vinsten ökar om vägtrafiken mins-

kar i städer, framför allt i Stockholms innerstad. Om vägtrafiken på 

landsbygden minskar, avtar istället den positiva samhällsekonomiska 

effekten. Det beror på att vägtrafik i närheten av befolkningscentra ger 

upphov till större samhällsekonomiska kostnader i form av hälsoeffek-

ter, då fler människor utsätts för luftföroreningarna.148 

Diskussion och slutsats
Vår analys visar att den höjda skatten på bränsle minskar utsläppen 

av koldioxid och andra luftföroreningar samt ger en samhällseko-

nomisk vinst i form av minskade utsläpp från vägtrafiken. Den sam-

hällsekonomiska vinsten är på 0,7–4,3 miljarder kronor beroende på 

antaget värde av koldioxidutsläpp. En miljard utgör knappt 0,02 pro-

cent av Sveriges totala BNP år 2018.149 Med ett högre koldioxidvärde, 

7 kr/kg, är välfärdsvinsten av lägre utsläpp 0,1 procent av BNP. 

Den föreslagna skattehöjningen leder till minskade koldioxid-

utsläpp på 543 559 ton, vilket motsvarar cirka 5 procents minskning 

av personbilstrafikens utsläpp eller 3,3 procents minskning av väg-

trafikens utsläpp år 2015. Det kan ställas i relation till målet som 

fastställs i Sveriges klimatpolitiska ramverk om att utsläppen från 

inrikes transporter ska minska med 70 procent fram till år 2030.150 

148 Trafikverket (2016).
149 SCB (2019b).
150 Regeringskansliet (2017).

0,3 kr/kg 1,14 kr/kg 3,5 kr/kg 5 kr/kg 7 kr/kg

0,697 1,154 2,436 3,252 4,339

Tabell 5. Samhällsekonomisk effekt vid olika koldioxidvärden (miljarder kr).

Källa: Egna beräkningar.
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Trafikverket (2019b) skriver: ”För att nå klimatmålet om att minska 

utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver 

utsläppen fortsättningsvis minska med 8 procent per år, varje år, 

fram till 2030. En sådan minskningstakt saknar historiskt mot-

stycke.” Under 2018 ökade vägtrafikens utsläpp med 0,5 procent.151 

Sett i det ljuset är minskade utsläpp på 3,3 procent som en höjning 

av bränsleskatten beräknas leda till ett rejält steg i rätt riktning, även 

om minskningen är långt ifrån tillräcklig.

Det finns med andra ord betydande klimatmässiga vinster av 

skattehöjningen, även om de samhällsekonomiska vinsterna av 

utsläppsminskningen är begränsade. I praktiken kan det emellertid 

visa sig svårt att genomföra en skattehöjning, bland annat med tanke 

på de tänkbara negativa fördelningseffekter som en höjd drivme-

delsskatt är förknippad med. Under 2019 har det snarare kommit 

politiska förslag på skattesänkningar på drivmedel.152 

Vi har inte beaktat fördelningseffekter i vår analys, som enbart 

undersöker de samhällsekonomiska effekterna av minskade utsläpp. 

Som vi sett är det oklart huruvida drivmedelsskatterna är regressiva 

och drabbar låginkomsttagare mer eller inte. Skattehöjningarna slår 

dock rimligen hårdare mot boende i glesbygden, framför allt i norra 

Sverige, än mot boende i tätorter.153 Det kan därmed vara intres-

sant att i framtida analyser undersöka styrmedel som specifikt kan 

påverka den stadsnära trafiken, såsom trängselskatter eller parkerings-

avgifter. Sådana styrmedel skulle kunna öka den lokala miljönyttan i 

städerna genom att bidra till minskade utsläpp av luftföroreningar från 

vägtrafiken. Man kan även undersöka hur intäkterna från skattehöj-

ningen kan riktas till de grupper som drabbas oproportionerligt mycket. 

Den samhällsekonomiska vinsten påverkas även av den valda 

värderingen av koldioxid. Som tidigare nämnts finns det flera värde-

ringsmetoder för koldioxid och det finns flera svårigheter förknip-

151 Trafikverket (2019b).
152 SVT nyheter (2019).
153 SIKA (2008).
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pade med värderingen154, vilket inte minst den annonserade, kraftiga 

höjningen av ASEK-värdet till 7 kr/kg vittnar om.155 Det vore därför 

önskvärt att fortsatt studera värderingsmetoderna för koldioxid för 

att kunna beräkna den samhällsekonomiska påverkan som koldiox-

idutsläppen innebär.

Det finns även anledning att reflektera över andra data som har 

använts i studien. Data från år 2014 har använts, men från januari 

2017 höjdes både koldioxidskatten och energiskatterna för bensin 

och diesel156 samtidigt som oljepriset varierat från 45 dollar fatet 

under 2017 till, i skrivande stund (januari 2020), 61 dollar fatet, med 

en toppnotering på 84 dollar i oktober 2018.157 

Bonus-malus-systemet för bilar infördes i juli 2018.158 Det föreslås 

i Budgetpropositionen för 2020159 göras om och kommer inte längre 

vara budgetneutralt. Finansdepartementet skriver: ”Regeringen 

skjuter till 130 miljoner kronor till bonusen för klimatbonusbilar”.160 

Å andra sidan behövs betydande, ytterligare skattehöjningar och/

eller andra åtgärder för att uppsatta klimatpolitiska mål ska kunna 

nås. En framtida uppdatering av beräkningen i detta kapitel med 

utgångspunkt i nyare data skulle vara önskvärd för att studera hur 

den samhällsekonomiska vinsten påverkas av de nya skatterna. 

Vidare kommer utsläppen per körd kilometer successivt, om än 

långsamt, att minska.161 Dessa faktorer, tillsammans med andra sam-

hällsekonomiska faktorer, påverkar också den miljömässiga vinsten 

och vore därför intressanta att studera vidare. 

I budgetpropositionen för 2020162 anges att skatten på drivmedel 

ska sänkas när kraven på andel inblandat biobränsle ska öka: ”Detta 

eftersom drivmedlet då dels blir miljövänligare i sig, dels blir dyrare 

154 Stern (2006); Trafikverket (2016).
155 Trafikverket (2019a).
156 SPBI (2016).
157 Dagens industri (2020).
158 Bonus-malus-utredningen (2016); Andersson och Bolund (2017).
159 Finansdepartementet (2019b).
160 Finansdepartementet (2019a).
161 Trafikverket (2019b).
162 Finansdepartementet (2019a; 2019b).
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eftersom att biodrivmedlet kostar mer”.163 Såväl energi- som koldi-

oxidskatten sänks för bensin och diesel från 1 januari 2020.164 Beslu-

tet rimmar illa med att regeringen samtidigt annonserar en grön 

skatteväxling om 15 miljarder kronor ”där skatt på utsläpp höjs”.165 

SNS Konjunkturrådsrapport 2020 har underrubriken ”Svensk 

politik för globalt klimat”166. Författarna kommenterar rapporten 

med att: ”En smart och ambitiös klimatpolitik är en billig försäk-

ring mot de stora risker som ett fortsatt globalt fossilberoende 

innebär.”167 Två av medförfattarna, John Hassler och Per Krusell, 

drar i en vetenskaplig artikel slutsatsen att för hög beskattning 

av klimatpåverkande utsläpp har väldigt begränsad negativ effekt 

på ekonomin. Riskerna är betydligt större med ”alltför passiv 

klimatpolitik”168. Skulle Trafikverkets kommande samhällsekono-

miska kalkylvärde på 7 kr/kg koldioxid169 vara riktmärket för skatten 

på bränsle skulle koldioxiddelen av bensinskatten uppgå till 17 kr/

liter170. Motsvarande siffra för diesel skulle vara 19 kr/liter. I jämförelse 

är den skattehöjning som diskuteras här, 1,2-1,22 kr/liter, modest.

Rätt utformad kan skatt på drivmedel bidra till minskade utsläpp 

och andra miljöpolitiska mål samtidigt som den ger utrymme för 

skattesänkningar på annan verksamhet. Höjningen av drivmedels-

skatten som diskuterats i det här kapitlet genererar elva miljarder 

kronor i skatteintäkter. Det motsvarar lejonparten av skattehöj-

ningen i den gröna skatteväxlingen.  Såväl svenska väljare171 som poli-

tiska och ekonomiska makthavare172 ser klimatförändringar som en 

betydande utmaning. Att höja skatten på drivmedel och växla skat-

terna i grön riktning är att ta utmaningen på allvar.

163 Finansdepartementet (2019a).
164 Finansdepartementet (2019c).
165 Finansdepartementet (2019a).
166 SNS Konjunkturråd (2020).
167 Hassler m. fl. (2020).
168 Hassler, Krusell och Olofsson (2018): ”By far the largest policy error arises when the climate policy is overly 
passive; overly zealous climate policy (i.e., a high carbon tax applied when climate change and its negative impacts 
on the economy are very limited) does not hurt the economy much…”
169 Trafikverket (2019a).
170 För koldioxidutsläppen antas ett medelvärde från vägtrafiken om 2,3 kg CO2/liter bensin (SPBI 2010).
171 Andersson m. fl. (2018).
172 World Economic Forum (2020).
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Inledning
Diskussionerna om å ena sidan miljöskatter och å andra sidan skat-

ter på jobb och företagande förs på många håll. Debatten är ibland 

övergripande, ibland detaljerad. Det förra illustreras exempelvis av 

allmänt hållna debattinlägg i klimatfrågan, såväl av alarmistisk som 

förnekande karaktär, och av punkt fyra i januariöverenskommel-

sen173, som talar om en ”omfattande skattereform”. Det senare kan 

gälla förslag om plastpåseskatt eller nedsatt arbetsgivaravgift för 

(smalt) avgränsade åldersgrupper. 

De båda områdena miljöskatter respektive skatter på jobb och 

företagande har kommit att sammankopplas. Så har bland annat skett 

i januariöverenskommelsens formulering av punkt fem som tar upp en 

skatteväxling, vilken också är föremålet för föreliggande antologi. Enligt 

denna punkt i överenskommelsen är själva målet med växlingen att den 

ska uppnå en omslutning om 15 miljarder kronor. 

Även om det (enda) uttalade målet för skatteväxlingen de facto 

är strikt budgetmässigt, bör det vara rimligt att också se bortom 

detta. En något bredare tolkning kan vara att även inkludera mer 

omfattande ambitioner på de såväl miljö- som sysselsättnings- och 

näringspolitiska områdena. Andra delar av överenskommelsen inne-

håller också sådana skrivningar; i särskilda avsnitt formuleras bland 

annat mål om att å ena sidan göra Sverige fossilfritt och inte ha net-

toutsläpp av växthusgaser 2045 samt om att å andra sidan öka sys-

selsättningen, underlätta företagande och stärka Sveriges ekonomi 

genom att främja ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Miljöstyrning behöver vara effektiv
God miljö är en grundförutsättning för ett hållbart välstånd. All 

mänsklig aktivitet kan påverka miljön på sätt som inte alltid vägs in i 

173 Januariavtalet (2019).
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ekonomiska kalkyler, det vill säga genom så kallade externa effekter. 

Därför kan det vara motiverat att gripa in genom politisk styrning. 

För att fastställa hur denna kan genomföras behöver man utgå från 

hur hållbar utveckling skapas och från att näringslivet har en central 

roll för lösningarna. Vidare krävs ett brett synsätt med utgångspunkt 

från vetenskap. Samtidigt behövs ett internationellt perspektiv på 

miljöproblemen. Fokus behöver vara på hur störst global miljönytta 

skapas. För att vara effektiv behöver miljöstyrning se till hur resur-

ser används på smartast möjliga sätt, där både själva miljöfrågan och 

effekter av styrmedel betraktas ur ett brett perspektiv. Det är vidare 

angeläget att bejaka en konsumentdriven utveckling, där allt fler 

efterfrågar lösningar med miljöhänsyn, som en viktig faktor vilken i 

sig kan bidra till en utveckling med miljösmarta tjänster och produk-

ter.

Det finns många olika styrmedel för miljöområdet. De kan passa 

olika för olika frågor. Vilket som är mest ändamålsenligt att välja 

behöver utvärderas från fall till fall. Fyra huvudtyper av styrmedel 

kan urskiljas. För det första informativa styrmedel som exempelvis 

produktmärkningar, konsumentupplysning och deklarationer. För 

det andra administrativa styrmedel, vilka bland andra kan vara mil-

jötillstånd, standarder, förbud och gränsvärden. För det tredje kan 

det vara fråga om forskningssatsningar i form av stöd till innovation, 

utveckling och forskning. För det fjärde kan till sist styrmedel vara 

ekonomiska. Här inkluderas till exempel stödformer, handel med 

utsläppsrättigheter samt även skatter. 

Det ligger utanför denna text att beskriva flertalet av styrmedels-

formerna utförligare. Även om avgränsningen i detta sammanhang 

är till skatter är det från miljöstyrningssynpunkt angeläget att fram-

hålla att det finns många andra styrmedel. För att uppnå bästa miljö-

styrning behöver vart och ett av dessa prövas noga innan man griper 

efter just skatteinstrumentet. För att välja ändamålsenligt och finna 

det effektivaste styrmedlet behöver en eventuell skatt utvärderas i 
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relation till andra alternativ. Som framgår i följande avsnitt finns 

ofta problem med skatter och ur miljösynpunkt är det viktigt att 

noga hålla fokus på styrmedelssyftet för att undvika sammanbland-

ning med fiskala syften.

Omfattningen av växlingen
Förslag avseende januariöverenskommelsens skatteväxling ska 

genomföras i vårändringsbudgeten 2019174 och i den kommande skat-

tereformen. Överenskommelsen pekar explicit ut (enbart) dessa två 

sammanhang som plattformar för skatteväxlingsåtgärder. Även om 

parterna som ingått överenskommelsen tycks ha varit angelägna att 

specificera just vårändringsbudgeten respektive skattereformen, 

torde förändringar kunna ske också i andra sammanhang. Exempel-

vis har i den senaste budgetpropositionen175 lagts fram förslag om 

avfallsförbränningsskatt respektive skatt på plastbärkassar. I propo-

sitionen anges det uttryckligen att dessa båda åtgärder anses vara en 

del av skatteväxlingen. 

Vårändringsbudgeten 2019 lades fram den 10 april, alltså knappt 

tre månader efter att januariöverenskommelsen presenterades. 

Beskrivningarna av bakgrunden till vårändringsbudgetens förslag får 

anses vara återhållna. Där lades visserligen förslag om bland annat 

skärpt beskattning för gruvdiesel, för värmeproduktion i kraftvär-

meverk samt för kemikalier i viss elektronik. Men i propositionen 

beskrevs inget av dessa förslag som del av skatteväxlingen. Faktum 

är att ordet skatteväxling överhuvudtaget inte nämns i denna propo-

sition eller i dess förarbeten.176 

Den andra plattformen som pekas ut för skatteväxlingens genom-

förande – januariöverenskommelsens aviserade skattereform – har 

174 Regeringen (2018a).
175 Regeringen (2019a).
176 Finansdepartementet (2019d).
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ännu inte påbörjats. Medieuppgifter hösten 2019 pekar mot att det 

kommer ta tid att inleda denna reform och att konkretisera den.177 

Diskussioner har enligt uppgift än så länge i första hand förts om 

formfrågor: om det exempelvis blir fråga om politiska överlägg-

ningar, om en eller flera parlamentariska eller expertutredningar 

och så vidare. Vad som påbörjats hittills tycks alltså vara ett slags 

process om processen. En talande beskrivning är att deltagarna ännu 

inte ställt upp sig för start och de är inte överens om när eller var mål-

gång ska ske.

Sammantaget råder osäkerhet kring den gröna skatteväxlingen på 

flera plan. Parterna som ingått januariöverenskommelsen har satt 

upp målet att växlingen ska omsluta 15 miljarder kronor, men någon 

samlad redovisning av vilka åtgärder som anses ingå har ännu inte 

lämnats. Tidplanen för växlingen är också oklar, eftersom det för 

närvarande är ovisst vilka former och hålltider som kommer att gälla 

för den aviserade omfattande skattereformen. Med dessa förbehåll 

görs i det följande en genomgång av en rad förslag som kan ha bäring 

på skatteväxlingsområdet.

Växlingens skattehöjningar  
nära halvvägs till målet
Fram till hösten 2019 har regeringen under året föreslagit, och riks-

dagen beslutat om, skärpt beskattning för gruvdiesel, för värmepro-

duktion i kraftvärmeverk och för kemikalier i viss elektronik från 

och med den 1 augusti 2019.178 Regeringsförslag har också lagts, och 

riksdagsbeslut har fattats, om att behålla skatten på flygresor efter 

den 1 juli 2019. Detta är en ändring av tidigare riksdagsbeslut179 den 12 

december 2018 om att avskaffa skatten. Vidare kommer återinföran-

177 Sundling (2019).
178 Regeringen (2018a), Finansutskottet (2018b), rskr. 2018/19:287.
179 Finansutskottet (2018a) res 5, under punkt 2, rskr. 2018/19:62.
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det från och med 2020 av tillägget på två procentenheter till drivme-

delsskatternas traditionella uppräkning med konsumentprisindex 

att leda till att dessa skatter ökar. Bland övriga punktskatter har 

regeringen aviserat att införa nya skatter på plastbärkassar samt på 

avfallsförbränning. Båda dessa skatter har inkluderats i inkomstbe-

räkningen i budgetpropositionen för 2020. 

De beräknade offentligfinansiella effekterna av ovan nämnda 

förslag och beslut är sammanställda i Tabell 1.180 De olika åtgärderna 

har trätt i kraft eller planeras träda ikraft vid varierande tidpunkter 

under 2019 och 2020. För att ge en samlad bild beskriver tabel-

len höjningar brutto och avser så långt som möjligt helårseffekter. 

Successiva skatteskärpningar har aviserats för vissa av förslagen, 

varför tabellen inkluderar sådana uppgifter. Vilka poster som bör 

inkluderas i en sådan sammanställning är förstås en bedömnings-

fråga. Nedanstående översikt syftar till att på bruttonivå så långt 

möjligt beskriva de skattehöjningsåtgärder som förekommit sedan 

januariöverenskommelsen träffades. Egentligen är det dock, som 

även konstateras i ett eget avsnitt nedan om skatters syfte, mer av 

en semantisk fråga att avgöra vad en sådan avgränsad sammanräk-

ning bör inkludera, eftersom miljö- och skattepolitikens utformning 

ytterst sker genom mer övergripande bedömningar.

Skatterna på drivmedel är en förhållandevis komplicerad historia 

med flera perspektiv. Den överindexering av drivmedelsbeskatt-

ningen som utgörs av tillägget på två procentenheter utöver kon-

sumentprisuppräkningen slopades från den 1 juli 2019. Detta var en 

följd av det budgetbeslut som riksdagen fattade för 2019 och som 

baserades på Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion 

för detta år.181 Slopandet var tidsbegränsat till andra halvåret 2019. 

Nuvarande regering har å ena sidan valt att låta överindexeringen 

träda i kraft igen från och med 2020. Å andra sidan har regeringen 

180 Regeringen (2018a), s 72, 78 och 83, Regeringen (2018b), s 74, Regeringen (2019a), s 238 och Regeringen 
(2019b), s 15.
181 Finansutskottet (2018a) res 5, under punkt 2, rskr. 2018/19:62.
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även föreslagit att drivmedelsskatterna ska sänkas på sätt som exakt 

kompenserar överindexeringen för 2020.182 Sänkningen kan beskri-

vas som en tidsbegränsad engångsåtgärd eftersom den endast inne-

bär en kompensation för 2020; efter detta år och framåt slår överin-

dexeringen igenom fullt ut om inga nya beslut fattas. Sammantaget 

kan därför konstateras att drivmedelsskatterna höjs brutto på kort 

sikt och att de på längre sikt kommer att stiga med en ränta-på-ränta 

effekt genom överindexeringen.

Som framgår summerar den beräknade statsfinansiella effekten 

för de olika åtgärderna till drygt 7 miljarder kronor. Beskrivet på 

detta sätt har således de miljöskattehöjningar som hittills föreslagits 

eller beslutats nått nästan halvvägs till målet om 15 miljarder kronor. 

Det ska framhållas att bedömningarna av offentligfinansiella 

effekter får anses som osäkra. Den viktigaste orsaken till detta är 

att merparten av de aktuella skattebaserna har stor erosionsrisk, 

vilket gör att intäkterna inte blir bestående över tid. I flera fall är det 

dessutom fråga om nya skatter, där beräkningsunderlagen bygger på 

osäkra bedömningar. Som utvecklas senare i denna text, pekar där-

till utvärderingar för vissa skatter på att utfallet hittills blivit lägre än 

beräknat.

182 Regeringen (2019b).

Tabell 1. Skattehöjningar med koppling till skatteväxling, brutto. 

Skatt
Helårseffekt  

(miljarder kronor) Ikraftträdande

Gruvdiesel 0,34 2019-08-01

Kraftvärme 0,44 2019-08-01

Elektronik 0,54 2019-08-01

Flyg 1,57 2020-01-01

Överindexering 
drivmedelsskatter

0,92 2020-01-01

Avfallsförbränning 0,54 2020-04-01

Plastbärkassar 2,76 2020-05-01

Summa 7,11
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Större delen av växlingens  
skattesänkningar återstår
Enligt januariöverenskommelsen ska miljöskattehöjningarna växlas 

mot sänkt skatt på jobb och företagande. Vid sidan av denna utfäs-

telse har regeringen även genomfört skattesänkningar på jobb och 

företagande som inte räknas in i växlingen. Det gäller särskilt slopan-

det av värnskatten.183 Även andra åtgärder, exempelvis för att under-

lätta generationsskiften, torde inte heller ingå i växlingen. 

Januariöverenskommelsen pekade särskilt ut vårändringsbud-

geten för 2019 som forum för skatteväxlingsåtgärder och även om 

begreppet skatteväxling aldrig nämndes i propositionstexten får 

flera av dess förslag anses vara nära förknippade med ambitionerna 

om skatteväxling. Bland lättnaderna i propositionen finns sänkt 

arbetsgivaravgift för först anställda184 samt unga. Dessa åtgärder 

trädde i kraft 1 augusti 2019 och summerar till drygt 1 miljard kronor.

Bland de många skattelättnader som föreslås i budgetproposi-

tionen för 2020 anges skattereduktionen för personer i vissa gles-

bygdskommuner som del av skatteväxlingen. Motsvarande sägs 

inte i skatteavsnittet (dock i finansplanen) avseende den förstärkta 

arbetsgivaravgiftsnedsättningen för forskning och utveckling. 

Åtgärderna beräknas till 1,35 respektive 0,65 miljarder kronor.185 I 

budgetpropositionen har också avsatts 3,48 miljarder kronor från 

och med 2021 för ytterligare skattelättnader inom ramen för skat-

teväxlingen.186 Utformningen av denna planerade skattesänkning 

avser regeringen att återkomma om.

Sammanfattningsvis har det på skattesänkningssidan av den 

gröna skatteväxlingen hittills presenterats konkreta förslag om 

2,5–3,1 miljarder kronor. Åtgärderna kan knappast beskrivas som 

de mest effektiva för att främja jobb och företagande. Bland tidigare 

183 Exempelvis från finansministern via Facebook (2019-03-01) och från Annie Lööf via Twitter (2019-02-18).
184 Utökat så kallat växa-stöd, som gäller för enmansföretag som anställer sin första medarbetare.
185 Regeringen (2019a), s. 36f och s. 238. Glesbygdsåtgärden anges som skatteväxling (s. 222), däremot inte FoU-
åtgärden (s. 223f).
186 Ibid.
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utvärderingar av selektivt sänkt arbetsgivaravgift har vissa indikerat 

ganska begränsade effekter på sysselsättningen medan andra menar 

att det inte är möjligt att dra alltför långtgående slutsatser.187 Resul-

taten varierar således och ett påpekande har varit att sänkningarna 

kanske inte har varit tillräckliga för att ge önskad effekt, men en 

vanlig bedömning är fortfarande att övervältring sker på lönekostna-

derna.188 Andra skattesänkningar kan därför vara mer effektiva. Den 

närmare utformningen av skattereduktionen för personer i glesbygd 

är ännu inte känd. En bedömning är att lättnaden kommer att få svag 

eller ingen effekt på incitamenten till ökat arbetsutbud, eftersom 

designen torde bli av klumpsummekaraktär.189

Även om den ospecificerade ramen på knappt 3,5 miljarder kronor 

räknas med, motsvarar ovan angivna skattesänkningar inte mer än 

6,0–6,6 miljarder kronor. Mer än halva beloppet är ännu ospecifice-

rat och ligger förhållandevis långt fram i tiden, varför lättnaderna får 

anses baktunga. Summan är därtill lägre än hittills föreslagna, och 

delvis även redan införda, skattehöjningar. Sammantaget kan därför 

konstateras att i dagsläget är växlingen obalanserad med en övervikt 

mot skattehöjningar.

Något om skatters syfte
I de allra flesta fall har skatter som syfte att generera intäkter som 

ska finansiera offentliga åtaganden. Vissa skatter kan även syfta till 

att påverka beteenden, såsom alkoholskatter för att fördyra och 

därigenom motverka alkoholkonsumtion eller miljöskatter för att 

på motsvarande sätt exempelvis reducera utsläpp. Härutöver kan 

skatter även ha fördelningspolitiska syften, även om dessa i huvud-

sak hanteras över finanspolitikens utgiftssida.

187 Egebark, J. och Kaunitz, N. (2013), HUI Research (2018b). och Seim, D. (2019).
188 Finansdepartementet (2019c).
189 En skattelättnad (eller skatt) i form av en (fast) klumpsumma påverkar inte drivkrafterna till till exempel arbete.
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Generellt kan skatter karaktäriseras som tvångsbidrag till det all-

männa utan direkt motprestation.190 Riksdagen är ensam behörig att 

besluta om statliga skatter. I jämförelse kan det vara värt att fram-

hålla att en skatt skiljer sig från en avgift på det viset att den senare 

betalas för en specificerad motprestation från det allmänna. Beslut 

om avgifter kan delegeras till regeringen, därtill ska normalt avgifter 

konstrueras så att de täcker det allmännas kostnader för motpresta-

tion. För skatter finns däremot inte någon sådan koppling. Tvärtom 

är skatter inte öronmärkta, utan intäkterna från många olika skatter 

finansierar många olika offentliga åtaganden som helhet. 

Skatter ger möjlighet att finansiera offentlig verksamhet. De 

olika avvägningar som krävs för detta sker genom finanspoliti-

kens utformning. Ett grundläggande krav är att upprätthålla sunda 

offentliga finanser. Det betyder grovt sett att inkomster och utgifter 

ska balansera över tid. Principiellt bör inkomsterna, som nästan 

uteslutande består av skatter, tas in så att ekonomins funktionssätt 

tar så lite skada som möjligt, samtidigt som utgifterna bör läggas 

där de bedöms göra störst nytta. Eftersom skatter inte är öron-

märkta finns följaktligen inte heller direkt förbindelse till enskilda 

offentliga utgifter. Det offentligas utgifter för – låt säga – nyanlända 

invandrares etablering (utgiftsområde 13.1) kan således inte hävdas 

vara finansierade av – exempelvis – kupongskatten (inkomsttitel 

1311), även om dessa båda budgetposter uppgår till vardera cirka 9 

miljarder kronor.191 Sammankopplingar mellan enskilda utgifts- och 

inkomstposter i statsbudgeten är alltså en chimär.

Som konstaterats är skatteintäkter inte öronmärkta. Därmed 

vilar även idén om växlingar av en skatt mot en annan på tveksam 

grund. Det ligger utanför denna text att behandla det principiella 

gröna skatteväxlingskonceptet närmare, men när Skatteväxlings-

kommittén192 analyserade en grön skatteväxling fann man i korthet 

190 Regeringen (1973).
191 Regeringen (2019a) bilaga 1: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2020.
192 Skatteväxlingskommittén (1997).
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att den inte skulle ha nämnvärd positiv inverkan på varken syssel-

sättning eller miljö men däremot orsaka en ansenlig välfärdsförlust 

och ha regressiv effekt, det vill säga främst träffa låginkomsttagare, 

och drabba glesbygd hårdast. 

Sammanfattningsvis måste grundkravet om balans och sunda 

offentliga finanser givetvis upprätthållas. Detta behöver ske genom 

en samlad bedömning av finanspolitiken som helhet. Viktiga 

utgångspunkter i diskussioner om skattereformer är att så långt 

möjligt beakta skatteförändringars effekt på skattebaser och till-

växt samt att stram utgiftspolitik kan öka manöverutrymmet för att 

åtgärda skatter som är skadliga för tillväxten.193

Analyser av några skatter  
som har miljöstyrande motiv
På senare tid har flera skatter introducerats med miljöpolitiska argu-

ment. Det är därför intressant att analysera bakomliggande motiv, 

kostnadseffektivitet och andra aspekter. Detta behandlas i det 

följande. Vissa delar bygger bland annat på en rapport av professor 

Runar Brännlund.194 

Kemikalieskatten
Kemikalieskatten infördes i Sverige den 1 juli 2017 med syfte att 

minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskydds-

medel. Den tar sikte på vissa elektronikprodukter som definieras 

med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer. Skatten infördes 

trots kritik från bland annat ett flertal remissinstanser som pekade 

på en rad problem. 

Ett uppenbart problem är att skattens koppling till de ämnen den 

syftar till att reducera är svag. Skatten baseras nämligen på varans 

193 Se även Ahlqvist med flera (2018).
194 Svenskt Näringsliv (2018).



158

Johan Fall

vikt. Följaktligen finns i listan över skattepliktiga varor sådana pro-

dukter som i praktiken inte innehåller några av de kemikalier skat-

ten tog sikte på. I den mån aktuella kemikalier finns i produkten, 

kan vidare vikten variera (stort) på grund av vad andra delar väger. 

Exempelvis kan tänkas att en laptop och en tvättmaskin har lika 

stor mängd skadliga ämnen, medan deras totalvikt förstås är olika. 

Skatten blir därför också olika, trots likheten när det gäller kemi-

kalieinnehåll. En uppdelning görs även för skatten beroende på om 

flamskyddsmedel tillsatts additivt eller reaktivt, trots att detta inte 

har någon koppling till ämnets inneboende hälsoegenskaper. Ändå 

kan skatten bli olika till följd av detta.

Snedvridningar i ekonomin orsakas också av kemikalieskattens 

konstruktion. Handeln påverkas och försäljningen av elektronikva-

ror i Sverige har minskat samtidigt som svenskarnas köp i utlandet 

ökat, inte minst genom att import genom e-handel varit obeskattad. 

Som följd av detta har nyligen lagts förslag om att utöka skatteplik-

ten till att även omfatta utländska säljares försäljningar till svenska 

privatpersoner.195

De administrativa pålagor som följt av kemikalieskatten har varit 

omfattande. Vid införandet krävdes deklaration på papper inom fem 

dagar för vissa skattskyldiga, något som i praktiken var omöjligt och 

som senare blivit justerat genom att införa en ny typ av registrering 

som godkänd mottagare. Härutöver har hela skattens regelverk 

kring registrerade lagerhållare orsakat ökade kostnader och admi-

nistrativa bördor för företagen och även för Skatteverket.

Kemikalieskatten beräknades vid införandet generera 2,4 mil-

jarder kronor till statskassan på årsbasis. Enligt Skatteverkets 

redovisning blev utfallet i kameral mening 1,4 miljarder kronor för 

2018. Effekterna på ekonomin i övrigt har hittills analyserats mest 

noggrant av HUI research, som funnit att skatten orsakat minskad 

försäljning, ökade administrativa kostnader och förlorade arbets-

195 Finansdepartementet (2019f).
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tillfällen. Enligt dessa kalkyler är kemikalieskattens effekt för 2018 

nära noll på grund av statens förlorade momsintäkter och följderna 

av minskad sysselsättning, som beräknas till mellan 600 och 1 500 

arbetstillfällen.196 Trots detta har skatten som nämnts höjts från den 

1 juli 2019 och en utredning arbetar för att föreslå en ny kemikalie-

skatt som tar sikte på andra produkter, nämligen kläder och skor.197

Sammantaget har kemikalieskatten visat sig innebära många 

problem och vara utan miljöstyrande egenskaper, eftersom skatten 

ger små eller inga incitament till att substituera bort skadliga kemi-

kalier. Mer effektiva styrmedel för detta miljöändamål vore kontroll 

och regleringar av enskilda ämnen. Mot denna bakgrund tycks skat-

tens ursprung snarast ha varit fiskalt. Inte heller detta ser dock ut att 

ha uppnåtts. 

Flygskatten 
Flygskatten infördes i Sverige den 1 april 2018 och syftar i förläng-

ningen till mindre klimatpåverkan. Principen om att de som flyger 

ska betala för sina miljökostnader är tilltalande och bra. Men skatten 

såsom den utformats är inte effektiv utan till och med snedvridande.

Flygskatten tas ut per passagerare och resa. En viss differentie-

ring finns mellan resor inrikes samt kortare respektive längre utrikes 

resor men till stor del är skatten oberoende av hur långt man flyger. 

Längre resor inom Europa, exempelvis till Kanarieöarna, beskattas 

på samma sätt som kortare resor exempelvis inom Norden. Skatten 

per kilo utsläppt koldioxid skiljer sig således väsentligt åt. Skat-

ten ger inte heller några incitament till byte till mer miljövänliga 

bränslen, tekniska förbättringar eller energieffektiviseringar. Även 

om det vore tekniskt möjligt att flyga på enbart luft och därmed ha 

noll utsläpp så måste man ändå betala skatten. En av huvudpoäng-

erna med en bra utformad miljöskatt är att den ska ge incitament till 

effektivisering, men detta uppnås inte med skattens utformning.

196 HUI research (2018a). 
197 Dir 2019:15.
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Beskattningen av flygresor inrikes samt inom EU påverkar inte 

de globala koldioxidutsläppen nämnvärt eftersom flygbolag inom 

EU är inkluderade i det europeiska utsläppshandelssystemet ETS 

(Emissions Trading System). Systemet gör att utsläppsrätter måste 

köpas motsvarande utsläppen. I den mån den svenska skatten lett 

till färre flygresor har utsläppsrätter blivit över till andra flygningar 

med andra utsläpp. Sedan ETS infördes 2008 har stora lager av spa-

rade utsläppsrätter byggts upp, varför systemet reformerats med 

början 2019 och det beräknas gradvis få ökad effektivitet.198 Flyg till 

destinationer utanför EU inkluderas inte i ETS, vilket gör att den 

svenska skatten kan ge en viss, men relativt liten, utsläppsreduktion 

på ett globalt plan. Utredningen om skatt på flygresor beräknade 

minskningen till mindre än en promille.199

Det pågår ett arbete inom ramen för FN:s luftfartsorganisation 

om ett internationellt handelssystem för utsläppskrediter, COR-

SIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 

Aviation). Många länder (motsvarande nästan 90 procent av global 

flygtrafik) har aviserat att man vill delta från början, vilket planeras 

bli i en försöksfas 2021, men full drift ska inte ske förrän 2027. Såle-

des återstår lång tid, men givet att klimatet ska vara i fokus är den 

svenska flygskatten ineffektiv idag och den blir helt verkningslös 

med ett kommande internationellt system. 

Den svenska flygskatten har således tydliga brister från miljösyn-

punkt. Det kan också noteras att den för närvarande är relativt ovan-

lig i ett internationellt perspektiv. Vissa länder, såsom Danmark, 

Irland och Nederländerna, har tidigare haft flygskatt men valt att 

avskaffa den. Sammanfattningsvis är den svenska skatten mest fiskal 

till sin karaktär.

198 Se vidare Calmfors, L. och Hassler, J. (2019).
199 SOU (2016).
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Skatten på plastbärkassar
Sommaren 2019 lanserades ett förslag om att beskatta plastbärkas-

sar i syfte att minska förbrukningen av dessa och siktet är inställt på 

att införa skatten från den 1 maj 2020.200 Förslaget har mött omfat-

tande kritik eftersom skattens planerade utformning visar sig ha 

svag miljökoppling. Skatten bortser från att det är skillnad på påsar 

av fossilt eller förnybart material. Lagstiftarens motiv till denna 

brist på åtskillnad har varit att skattens administration annars skulle 

försvåras, men faktum kvarstår att miljömotiven för skatten är hal-

tande. 

Svenska handelsföretag har sedan länge lagt omfattande kraft 

och resurser på miljövänliga bärkassar av förnybart eller återvunnet 

material. Den planerade skatten riskerar nu att lägga en våt filt över 

fortsatta initiativ i denna riktning, eftersom den slår blint oavsett 

typ av plast i bärkassarna. Det faktum att skatten ser ut att få bredast 

möjliga utformning kan istället snarast tolkas som att skattens verk-

liga syfte är fiskalt, det vill säga att generera så stora inkomster som 

möjligt utan hänsyn till att detta underminerar dess miljöstyrande 

egenskaper. 

I beredningen av skatten har underlagen visat sig vara bristfälliga 

med hänvisningar som varit ofullständiga samt delvis inaktuella. 

Vidare har faktauppgifter om det tänkta skatteunderlaget till en bör-

jan visat sig felaktiga, vilket fått till följd att förslaget behövt ändras 

för att den lägre skattesatsen ska kunna tillämpas på vad som i dag-

ligt tal kallas fruktpåsar; dessa rymmer normalt sju liter och inte fem 

som ursprungligen påstods i Finansdepartementets promemoria.201  

Slutligen kan i denna fråga noteras att bland de påståenden som 

framförts i samband med skattens lansering har uppgifter om plast-

nedskräpning i världshaven använts flitigt. Detta har dock väldigt 

liten relevans för svenska förhållanden; det visar sig att upp till 95 

200 Finansdepartementet (2019e).
201 Svenskt Näringsliv (2019).
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procent av all plast i haven kommer från tio floder i Afrika och Asi-

en.202 För svenska förhållanden gäller istället att de flesta plastpåsar 

redan återvinns, bland annat som soppåsar. Det ska inte råda några 

tvivel om att nedskräpningsproblem, inte minst längs våra stränder, 

behöver tas på allvar, men det rör sig för svenskt vidkommande då inte 

i första hand om plastpåsar. Istället är cigarettfimpar, snus, godis- och 

glasspapper värre källor till nedskräpning.203 Det är långt ifrån säkert att 

beskattning är lämplig metod för att få bukt med dessa problem.

Skatten på avfallsförbränning
År 2006 införde Sverige en skatt på avfallsförbränning. Skatten 

var föremål för omfattande kritik eftersom den inte styrde mot de 

mål som motiverade skattens införande. Efter att detta belagts i en 

utredning slopades skatten den 1 oktober 2010.204 

År 2016 tillsattes en ny utredning med uppdrag att se över för-

utsättningarna för en skatt på avfallsförbränning. Även denna 

utredning fann att en sådan skatt inte på ett verkningsfullt och kost-

nadseffektivt sätt skulle styra mot en mer resurseffektiv och giftfri 

avfallshantering utan istället bli rent fiskal. Utredningen drog därför 

slutsatsen att skatten inte borde införas.205

Kritik mot skatt på avfallsförbränning har också framförts i 

remissyttranden och liknande sammanhang från bland annat kom-

muner, regioner, organisationer och statliga myndigheter. Återkom-

mande argument i diskussionen är att skatten inte är miljöstyrande 

eftersom den kommer sent (sist) i produkters livscykel, att andra 

typer av styrmedel än skatter är mer ändamålsenliga ur miljöstyr-

ningssynpunkt och att avfallsförbränningsskatt därför inte kan 

betecknas som annat än en ren fiskal skatt. 

Trots all den fakta som belagt att en skatt på avfallsförbränning 

saknar miljöstyrande egenskaper föreligger ändå förslag om att från 

202 Pettersson (2017).
203 Håll Sverige Rent (2019).
204 ASKA-utredningen (2009).
205 Förbränningsskatteutredningen (2017).
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den 1 maj 2020 återinföra en sådan skatt. Lagrådet har riktat kritik 

och angav i sitt yttrande att utredningens206 uppfattning av den låga 

träffsäkerheten hos en avfallsförbränningsskatt synes vara väl grun-

dad och att det, utöver att lagförslaget bygger på punkt 35 i janua-

riöverenskommelsen, saknas en mer konkret förklaring till varför 

lagförslaget nu läggs fram.207

Regeringen har visserligen noterat kritiken och att andra styrme-

del är mer effektiva, men har därefter fört allmänna resonemang om 

att den ena lösningen inte utesluter det andra utan närmare kunna 

motivera varför man bland sådana lösningar inkluderar en skatt som 

inte är miljöstyrande. Det ligger nära till hands att tro att det är fis-

kala skäl som motiverar också denna skatt.

Sammanfattning av analyserade skatter  
som har miljöstyrande motiv
Sammanfattningsvis har hittills införda särskilda miljöskatter dra-

gits med en rad problem. Gemensamt för skatterna är att, även om 

skatterna formellt sett haft miljöstyrande motiv, så har de de facto 

snarare varit av fiskal natur. De miljöstyrande effekterna har visat sig 

svaga eller till och med helt saknas. Samtidigt har skatterna orsakat 

snedvridningar i ekonomin.

En lärdom är att det inte visat sig framkomligt att uppnå effektiv 

miljöstyrning genom att förlita sig på skatteinstrumentet. Vidare har 

var och en av dessa skatter beräknats generera relativt små belopp 

samtidigt som respektive enskild skatt inneburit stora administra-

tiva bördor och kostnader. Om man dessutom tar det höga fiskala 

målet om 15 miljarder kronor som utgångspunkt, framstår nya 

punktskatter som än sämre verktyg. I praktiken krävs väsentligt större 

och mindre elastiska skattebaser. Närmast till hands ligger därför driv-

medelsbeskattningen. En rad problem är dock förknippade även med 

detta handlingsalternativ. Detta utvecklas i nästa avsnitt.

206 Ibid.
207 Lagrådets yttrande (2019).
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Drivmedelsskatter som  
miljöstyrande respektive fiskala
De huvudsakliga drivmedelsskatterna utgår på bensin och diesel 

utgörs av energiskatt och koldioxidskatt samt moms som läggs 

ovanpå dessa skatter. Energiskatten på drivmedel har funnits sedan 

länge (1929 för bensin och 1937 för diesel) och är en fiskal skatt 

medan koldioxidskatten, som infördes 1991, har miljöstyrande 

syfte.208 Intäktsmässigt för de offentliga finanserna är de båda skat-

terna idag ungefär jämbördiga (energiskatten marginellt större) 

och inbringar cirka 25 miljarder kronor (exklusive moms) vardera 

till statskassan.209 I början av 2000-talet skedde en större förskjut-

ning från energiskatt till koldioxidskatt för att tydligare markera att 

beskattningen är ett instrument för att begränsa koldioxidutsläpp.210 

Vissa ytterligare skärpningar av koldioxidskattesatsen har följt. Det 

kan förväntas att det även framöver är koldioxidskatten som kom-

mer att dominera diskussionen. 

Koldioxidskatten syftar till att minska utsläppen av koldioxid, 

som står för majoriteten av växthusgaser som orsakar klimatproble-

men med global uppvärmning. Därmed har denna skatt central bety-

delse i den del av miljöstyrmedelsdiskussionen som rör skatt. Kol-

dioxidskatten har även en tydlig miljöstyrningsprofil i så måtto att 

den bygger på principen om att förorenaren betalar, det vill säga att 

skatten ska avspegla utsläppets externa miljökostnad. Värderingen 

av denna kostnad är en komplex fråga. Den svenska koldioxidskat-

ten utgår 2019 från en nivå på 1190 kronor per ton koldioxid.211

Klimatfrågan är global
Eftersom klimatfrågan är global är det naturligt att sätta den i ett 

internationellt sammanhang. Inom ramen för Världsbankens arbete 

208 Skatteverket (2015).
209 Finansdepartementet (2019a).
210 Regeringen (2001).
211 Uttrycks även i öre per kilo, se Finansdepartementet (2019b). 
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med klimatförändringar görs kartläggningar av hur prissättningen 

av koldioxidutsläpp sker i olika länder.212 För närvarande pågår 57 

olika typer av initiativ för så kallad carbon pricing, genom exempel-

vis system för utsläppshandel eller koldioxidbeskattning. Utsläpps-

handel dominerar och omfattar nästan tre gånger större värden än 

som inriktats på beskattning. Prissättningen varierar kraftigt och 

noteras i amerikanska dollar per ton koldioxid. I regel ligger priserna 

under motsvarande cirka 250-300 kronor per ton koldioxid, med 

viss tyngdpunkt i den (väsentligt) lägre delen av intervallet, kring 

10-50 kronor per ton koldioxid. För EU:s utsläppshandelssystem 

noterar Världsbankens senaste kartläggning en prisnivå på 25 Euro, 

det vill säga strax över 250 kronor. Utöver Sverige har endast fem 

länder högre prissättning; för Frankrike, Norge, Finland, Schweiz 

och Liechtenstein noteras priser mellan 500 och 1 000 kronor per 

ton koldioxid. Sverige tronar i toppen med sina 1 190 kronor per ton 

koldioxid. 

212 World Bank (2019).

Figur 1. Globala koldioxidpriser. 

Källa: Världsbanken (2019).
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Utsläppen av koldioxid skiljer sig markant mellan världens län-

der. I genomsnitt släpptes 5 ton koldioxid ut per världsinvånare 

2018. Sverige ligger något under genomsnittet på 4,5 ton per capita, 

medan länder som Saudiarabien och USA släpper ut mer än tre 

gånger så mycket. Spridningen är stor även när man mäter länders 

koldioxidutsläpp som andel av BNP. I Sverige har vi, jämfört med 

andra OECD-länder, låga utsläpp samtidigt som vi producerar ett 

relativt stort värde. Detta brukar kallas låg koldioxidintensitet. För 

Sverige var detta mått 0,09 medan det för exempelvis Kina var mer 

än fem gånger så högt och uppgick till 0,5 år 2018.213

Den internationella jämförelsen av hur koldioxidutsläpp prissätts 

visar att Sverige intar en särställning med den högsta skattenivån av 

alla länder. Därtill var Sverige det första landet i världen som införde 

koldioxidskatt för snart trettio år sedan. Somliga debattörer har 

bland annat mot denna bakgrund beskrivit Sverige som ett före-

gångsland, i positiv mening, med avseende på såväl att Sverige varit 

tidigt ute som att beskattningens nivå hållits högre än omvärlden.214 

Andra har varit kritiska och pekat på betydelsen av att Sverige kunnat 

producera fossilfri el. Man har också ställt frågan varför så få länder 

valt att följa Sveriges exempel och konstaterat att det knappast kan 

vara så lönsamt att gå före som det ibland framställs.215

Konkurrensutsatt näringsliv
Högre koldioxidpriser i Sverige jämfört med andra länder orsakar 

en snedvridning och innebär negativa effekter för svenska företag 

som verkar i internationell konkurrens. Därför har konkurrensutsatt 

industri i Sverige en anpassad beskattning, för att inte diskrimineras 

i förhållande till utländska konkurrenter (i den mån de alls betalar 

sådana skatter). Detta har lagtekniskt utformats som hel eller delvis 

213 Ekonomifakta (2019).
214 Se till exmpel ”Sveriges koldioxidskatt är en förebild”, Rockström, Sterner, Zetterberg & Wråke, SvD 2015-12-
29.
215 Se till exempel ”Fel om betydelsen av koldioxidskatten”, Kågeson, SvD 2015-12-30 och ”Vår fördel har varit små 
utsläpp i elproduktionen”, Johansson & Kriström, SvD 2016-01-02.



167

Effektivitet i både miljö- och skattepolitiken 

befrielse från den höga svenska skattenivån på 1 190 kronor per ton 

koldioxid. Om den konkurrensutsatta industrins effektiva beskatt-

ning relateras till hur svenska hushåll beskattas kunde detta beskri-

vas som en annan slags snedvridning. I den mån någon målkonflikt 

kan anses finnas mellan de olika typerna av snedvridningar, har 

lagstiftarens omsorg om industrins internationella konkurrenskraft 

prioriterats. 

En ytterligare aspekt är att ju mindre tillåtande attityderna är 

till villkoren och behoven för ett internationellt konkurrensut-

satt näringsliv, desto svårare blir det att upprätthålla en hög total 

koldioxidbeskattning. I förlängningen finns en risk att krav på att 

höja beskattningen av företagens koldioxidutsläpp till samma nivå 

som för hushållen leder till att näringslivet får incitament att hålla 

nere nivån också för hushållen. Det är därför en farlig väg som vissa 

debattörer väljer när de angriper Sveriges internationellt konkur-

rensutsatta sektors effektiva skattenivå med utgångspunkt från 

skattenivån för svenska hushåll. Istället behövs en bättre insikt om 

hur villkoren för det konkurrensutsatta näringslivet hänger samman 

med en effektiv miljöpolitik. Med bättre förståelse om detta kan 

möjligheterna underlättas för Sverige att gå före andra länder i total 

koldioxidskattebelastning samtidigt som det är betydelsefullt med 

samordning på internationell nivå. 

Det aktuella miljöproblemets globala karaktär är också en viktig 

bakgrund till att beskattningen av konkurrensutsatta företag behö-

ver vara anpassad. En träffsäker beskrivning är att ”i klimatfrågan 

har vi alla samma skorsten”. Med det menas att den samlade glo-

bala utsläppen av växthusgaser är avgörande för vilka effekter som 

uppstår. Varje ton koldioxid som släpps ut är av samma betydelse, 

oavsett om utsläppet sker från Sverige eller från något annat land, 

exempelvis Kina. De varor och tjänster som bjuds ut från Sveriges 

internationellt konkurrensutsatta företag möter en global efterfrå-

gan, som inte kommer att påverkas av om en hårdare beskattning 
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riktas mot just svenska företag. Med den konkurrensnackdel som 

skulle följa av ökade kostnader här kan visserligen svenska företag 

komma att slås ut, men produktionen kan komma att ersättas av 

andra länders producenter som undgår en motsvarande kostnads-

ökning, så kallat koldioxidläckage.216 I den mån utländska producen-

ter har miljömässigt sämre teknik än de svenska kan utsläppen totalt 

sett till och med komma att öka, som följd av en alltför hård beskatt-

ning i Sverige. 

Omständigheterna kring drivmedelsbeskattningen är åtmins-

tone till en del skilda från vad som gäller för internationellt konkur-

rensutsatt industri, enligt vad som beskrivits ovan. Visserligen träf-

far beskattningen av drivmedel till en del också näringslivet genom 

de ofta betydande transporter som krävs för att leverera insatsvaror 

och färdiga produkter. Sverige är som bekant ett vidsträckt land med 

stora avstånd till viktiga marknader. Personbilstrafiken står dock för 

merparten, cirka två tredjedelar av vägtransportsektorns utsläpp av 

växthusgaser.217 Skattedrivet ökade kostnader påverkar inte denna 

del på samma sätt av som internationellt konkurrensutsatt industri. 

En skatteökning kan väntas leda till en viss minskning av resandet, 

vilket visserligen också kan minska benägenheten att söka arbete 

som kräver (längre) resor och därmed ha negativa effekter för 

arbetsmarknadens funktionssätt. En positiv miljöeffekt kan sam-

tidigt påräknas, även om den sammantagna samhällsekonomiska 

vinsten kan bedömas som relativt liten.218 Vägtrafikens klimatutma-

ningar ligger utanför denna text att analysera närmare men det kan 

konstateras att omfattande åtgärder på många områden, inklusive 

utsläppshandel, kan krävas.219

216 Se vidare Nordregio (2019).
217 Trafikverket (2019). 
218 Larsson och Sandin (2018).
219 Kågeson (2019).
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Återstoden till 15 miljarder kronor
Som redovisats ovan har de föreslagna eller införda skattehöjningar 

som skett hittills nått till nästan hälften av januariöverenskommel-

sens mål om 15 miljarder kronor. Med den utgångspunkten återstår 

alltså ett ungefär lika stort belopp för måluppfyllelse. En skattehöj-

ning på drivmedel för att åstadkomma detta kan beräknas utifrån 

uppgifter om bland annat bränslevolymer och bedömningar av hur 

förbrukningen påverkas av högre priser, det vill säga elasticiteter. 

Larsson och Sandin (2018) har redovisat skattningar och olika kal-

kyler för antingen en höjning av enbart bensinpriset eller en jämnt 

fördelad höjning av såväl bensin- som dieselpriserna för att uppnå 

en given statsfinansiell effekt.220 På basis av detta kan det konstate-

ras att det återstående betinget för att nå de nu aktuella 15 miljarder 

kronorna skulle uppfyllas om antingen bensinpriset höjs med nästan 

2,20 kronor per liter eller bensin- och dieselpriserna höjs med var-

dera knappt 90 öre per liter.

På kortare, och kanske även, medellång sikt torde höjda drivme-

delsskatter vara en möjlig metod för att uppfylla vad som återstår 

av januariöverenskommelsens ambition om 15 miljarder kronor i 

skärpt beskattning. Detta skulle dock medföra högre transportkost-

nader samt minska arbetskraftens rörlighet och därmed försämra 

arbetsmarknadens funktionssätt. Näringslivets konkurrenskraft 

skulle också påverkas negativt då förmågan till specialisering, som 

ofta förutsätter transporter, skulle minska. Åtgärden skulle förmod-

ligen även vara regressiv, det vill säga främst träffa låga inkomster, 

och slå hårdast mot glesbygd och kan bedömas bli (mycket) kritise-

rad. Detta kan illustreras av att förslag om höjda drivmedelsskatter 

var gnistan som utlöste protesterna i Frankrike 2018 då de så kallade 

Gula Västarna orsakade omfattande upplopp under lång tid. 

Vidare är även drivmedel en på längre sikt eroderande skattebas. 

220 Ibid. Deras beräkning tog sikte på att öka beskattningen med 11 miljarder kronor. De fann att det krävdes 
antingen en höjning av bensinpriset med drygt 3 kronor per liter eller höjda bensin- och dieselpriser med vardera 
1,20 kronor per liter.
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Detta måste också beaktas. Ur fiskalt perspektiv skulle en bränsleo-

beroende avståndsbaserad skatt inte ha dessa egenskaper i samma 

utsträckning, men med en sådan skatt skulle samtidigt de miljömäs-

siga syftena gå förlorade och skatten skulle istället vara rent fiskal.

Avslutning
Den gröna skatteväxling som aviserats i januariöverenskommelsen 

har hittills innehållit skatteskärpningar som innebär problem och 

ineffektiviteter. Det handlar i flera fall om svaga eller inga miljöef-

fekter samtidigt som administrativa bördor ökar och företagens 

konkurrenskraft försvagas. Eftersom parterna bakom överenskom-

melsen bundit sig hårt vid att hedra den gör de flesta bedömare ändå 

uppskattningen att så kommer att bli fallet. En sammanställning av 

skattehöjningarna hittills visar att man kommit nästan halvvägs till 

det stipulerade målet om 15 miljarder kronor. Denna text pekar på 

drivmedelsbeskattningen som det område som torde bli bärande för 

återstoden av miljöskattehöjningarna.

När det gäller sänkta skatter för jobb och företagande är detta 

angeläget för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att den 

vägen också bidra till en hållbar global utveckling. De åtgärder som 

presenterats hittills inom detta område har dock inte varit de mest 

effektiva. Framöver behöver de mest skadliga skatterna för tillväx-

ten åtgärdas först. Det handlar då bland annat om kapitalbeskatt-

ningen, marginalskatterna och företagsbeskattningen.

Dagens generella kapitalskattenivå på 30 procent är långt från 

internationellt konkurrenskraftig, något som innebär en diskri-

minering av svenska ägare och företagare i förhållande till vad som 

gäller för utländska.221 Även marginalskatterna i Sverige är höga i 

internationell jämförelse, vilket bland annat snedvrider incitament 

221 Lidefelt (2018).
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och hämmar försörjningen av kvalificerad arbetskraft på en allt mer 

lättrörlig global talangmarknad.222 Villkoren för entreprenörskap 

samt för små och ägarledda företag behöver förbättras. Vidare behö-

ver bolagsbeskattningen få en utformning som står sig i den inter-

nationella konkurrensen: Sverige behöver ha hög beredskap i den 

pågående utvecklingen där länderna konkurrerar om investeringar. 

Generella åtgärder för ökad konkurrenskraft på dessa områden 

behöver vara väsentliga beståndsdelar i det fortsatta arbetet med att 

sänka skatter för jobb och företagande.

Till sist ska påminnas om att skattebaser över tiden påverkas av de 

skatter som belastar dem. När skatter som är skadliga för tillväxten 

åtgärdas kan detta underlätta för skattebaserna att växa, vilket kan 

bidra till sunda offentliga finanser. När det gäller miljöskatter kan 

dessa visserligen generera intäkter så länge de miljöskadliga baserna 

finns kvar. Därmed kan utrymme skapas för att sänka skatterna på 

jobb och företagande. Men efterhand som den önskade beteende-

förändringen sker och de negativa miljöeffekterna minskar eller 

elimineras, krymper eller försvinner intäkterna. Skatterna på jobb 

och företagande riskerar då åter att behöva höjas. Även om det kan 

bli positiva i effekter på kort sikt av sänkta skatter på investeringar 

och företagande, kommer en framtida skattehöjning sannolikt att 

diskonteras. Det innebär att investeringarna inte kommer att öka 

lika mycket som om skatten kunde behållas låg varaktigt. För ökande 

investeringar och sysselsättning behöver skattereformer vara lång-

siktigt hållbara och även inkludera en stram utgiftspolitik för att för-

hindra framtida skattehöjningar som annars krävs för att balansera 

budgeten när miljöskattebaser krymper.

222 Lidefelt och Krassén (2017).
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”Oavsett om du är politiker, forskare eller ”vanlig” medborgare 

som engagerar dig i miljöfrågor, bör rimligen din strävan vara 

att förespråka en miljöpolitik som bevisligen har en reell effekt 

på miljön och som samtidigt är kostnadseffektiv. Det gäller 

naturligtvis också frågan om grön skatteväxling.”

Inledning
Året var 1988. Jag var 19 år och läste första terminen på civilekonom-

programmet på Örebro högskola (numera universitet). På schemat 

stod organisationsteori och en gruppövning där vi skulle starta ett 

fiktivt företag och lansera en ny produkt. Jag skulle ljuga om jag sa att 

jag vid den tidpunkten hade ägnat miljöproblemen särskilt mycket 

eftertanke. Trots det blev det företag jag och fyra studiekompisar 

startade upp ett företag som skulle bidra till en bättre miljö. Vi lan-

serade företaget ”Haldor” och ett nytt effektivt köldmedium med 

namnet ”Haldorgengas”. Gasen skulle ersätta de gaser innehållande 

freon som fram till dess hade bidragit till att förtunna ozonskiktet 

som skyddar livet på jorden från skadlig UV-strålning. Vid den tid-

punkten var det effekterna på ozonskiktet som stod i centrum för 

mycket av miljö- och klimatdebatten. Freon är dock också en växt-

husgas som bidrar till att öka den globala uppvärmningen.  

Tyvärr blev det inte särskilt mycket mer med miljö- och klimat-

frågor för min del under resten av ekonomutbildningen i Örebro 

och sedan inte heller under forskarutbildningen i Uppsala. Detta var 

bortsett från några pliktskyldiga enstaka avsnitt i de nationalekono-

miska läroböckerna om hur så kallade Pigouskatter kan användas för 

att minska miljö- och klimatfarliga utsläpp.224 Däremot har det till 

dags dato blivit 30 årliga ”Haldorträffar” med mina ”gamla” studie-

kompisar från Örebro. Väl så. 

224 Se Pigou (1920).
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Ekonomprogrammen i Sverige har med all rätta kritiserats för att 

ha alltför få och små inslag av miljö- och klimatfrågor i sina kurspro-

gram, även om det finns och har funnits tydligt positiva undantag vid 

vissa universitet och högskolor.225 Den miljöekonomiska forsknings-

litteraturen har dock växt på sistone. Det är viktigt då miljödebatten 

och miljöpolitiken inte bara kan styras av naturvetenskapliga rön. 

För en effektivt utformad miljöpolitik behövs kunskaper från både 

de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. 

Det gäller inte minst frågan om hur en grön skatteväxling bäst bör 

utformas så att den inte bara ska lösa miljöproblem utan också vara 

kostnadseffektiv sett ur ett samhällsekonomiskt välfärdsperspektiv.

Under det gångna året har jag i min roll som chefsekonom på 

SBAB skrivit ett par debattartiklar och ett blogginlägg om vad den 

globala uppvärmningen kan komma att ha för betydelse för speci-

fikt bostadsmarknaden.226 Det handlar bland annat om vad framtida 

markant förhöjda översvämningsrisker till följd av förväntad ökad 

nederbörd och havsnivåhöjning kan innebära för utsatta hus, mark-

nadsvärden, kreditrisker, försäkringspremier med mera. Miljöskat-

ter och grön skatteväxling fick jag hyfsat goda insikter i under mina 

tidiga år i yrkeslivet som skatteekonom på Finansdepartementet. 

När jag fick frågan från Fores att skriva ett kapitel om grön skatte-

växling i den antologi du nu håller i din hand var beslutet mot denna 

bakgrund därför lätt. Det är däremot inte själva frågan om grön skat-

teväxling och hur den bäst utformas. Som jag ändå hoppas kunna 

visa kan grön skatteväxling, rätt utformad, vara ett effektivt miljö-

politiskt instrument, samtidigt som det finns betydande fallgropar. 

I detta kapitel har min ambition inte varit att göra en komplett 

genomgång av forskningen som bitvis är tekniskt komplicerad. Istäl-

let beskrivs huvuddragen i den och dess centrala resultat på ett, hop-

pas jag, så lättbegripligt sätt som möjligt. För den läsare som önskar 

få en djupare förståelse för resultaten, hänvisar jag till de forsknings-

225 Arrius & Boije (2014).
226 Boije & Pellborn (2019) och Boije (2019 a, b). 
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källor, läroböcker och övriga litteratur jag refererar till. 

Om inget annat anges, pratar jag genomgående om ”utsläpp” 

vilket jag här använder som samlingsnamn för olika typer av utsläpp 

som påverkar antingen den lokala miljön (som till exempelvis kväve- 

och partikelutsläpp från fossildrivna fordon) eller globala (som 

till exempel koldioxidutsläpp) negativt. Med tanke på den aktuella 

omfattande klimatdebatten tillägnar jag koldioxidskatten särskilt 

stort utrymme. Jag använder begreppet miljöpolitik som ett sam-

lingsnamn för de mål och åtgärder som syftar till att komma till rätta 

med både lokala/regionala miljöproblem och globala klimatproblem.

Jag vill så här inledningsvis som ekonom bemöta två föreställ-

ningar som förekommer bland mer puritanska falanger i miljödebat-

ten eftersom det har bäring på frågan vad som är en effektiv miljö-

politik och om grön skatteväxling är en del av en sådan. Den ena är 

uppfattningen att mänskligheten bör sträva efter noll miljöpåver-

kan. Den andra att det inte går att kombinera minskade utsläpp med 

ekonomisk tillväxt. 

De flesta mänskliga aktiviteter har, antingen vi vill det eller inte, 

någon form av miljöpåverkan. Det är därför en utopi att mänsklig-

heten inte ska lämna några som helst negativa miljöavtryck efter 

sig. Om det vore målet kan inte slutsatsen bli någon annan än att 

människor bör sluta reproducera sig. Det finns däremot starka skäl 

att säkerställa att befolkningen globalt inte blir för stor med tanke på 

att naturresurserna är ändliga.

Ekonomisk tillväxt har bidragit till att minska fattigdom, gett 

stora medicinska landvinningar, ökad medellivslängd med mera. Vår 

strävan att utforma en effektiv miljöpolitik bör mot denna bakgrund 

därför ta avstamp i en analys som fokuserar på hur vi kan kombinera 

ekonomisk tillväxt med åtgärder som ser till att vi hanterar jordens 

ändliga naturresurser på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt 

som möjligt. Effektivt utformade styrmedel inom miljöpolitik kan 

bidra till att nya teknologier utvecklas som i sin tur bidrar till både 



181

En skön grön skatteväxling – hur ser den ut?

ökad produktivitet och en miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt. 

Det finns bara några få specialfall där nollutsläpp bör eftersträvas. 

Ett sådant fall är när konsumtionsvärdet är lägre än skadekostnaden. 

Om det gäller redan från den först producerade enheten finns inget 

skäl att tillåta produktionen över huvud taget. Det kan också gälla 

med utsläpp som ackumulerats över längre tid, där nedbrytningen 

går långsamt och där ytterligare utsläpp på sikt kan leda till omfat-

tande problem. För lokala utsläpp kan det till exempel gälla för en 

sjö där ytterligare utsläpp i vattnet kan få sjön att dö. På global nivå 

är koldioxid ett exempel på utsläpp som ackumuleras och bryts ned 

långsamt i atmosfären och som leder till att medeltemperaturen 

ökar på jorden med havsnivåhöjning, extrem torka på vissa håll och 

kraftigt ökad nederbörd på andra håll. Det är motivet för EU:s mål att 

i ett första steg minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2030 

och Parisavtalets mål om noll i nettoutsläpp till 2050.

Utifrån dessa allmänna utgångspunkter, en översiktlig genom-

gång av det nationalekonomiska forskningsläget om miljöskatter 

och grön skatteväxling, en internationell utblick, men också ett prag-

matiskt perspektiv format efter att ha jobbat nära politiken i många 

år, ger jag i slutet av detta kapitel några råd till politikerna avseende 

den allmänna inriktningen på en utvidgad grön skatteväxling.

Behovet av att sätta prislappar på ut-
släpp – vilken roll spelar miljöskatter?
Grunden för grön skatteväxling är att det finns skäl att beskatta 

verksamhet som är skadlig för miljön eller klimatet. Utsläpp har 

både positiva och negativa värden. Det negativa värdet består av 

att utsläpp har skadeverkningar på miljön. Det som tillverkas och 

orsakar utsläppet har samtidigt ett positivt konsumtionsvärde. Ett 

vanligt exempel i läroböcker är att förorenade utsläpp i vattendrag 
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minskar fiskbeståndet.227 Det kan till exempel uppstå vid papperstill-

verkning i massafabrik eller i samband med textil- och klädtillverk-

ning (det senare problemet är särskilt omfattande i flera asiatiska 

länder).228 Produktionen av papper eller kläder har ett positivt kon-

sumtionsvärde sett till de användningsområden papper och kläder 

har. Utsläppen kan samtidigt minska fiskbeståndet vilket drabbar 

yrkesfiskarna vars intäkter minskar. 

I den nationalekonomiska litteraturen är grunden för att det 

kan finnas skäl att beskatta verksamhet som leder till utsläpp att 

det finns en skillnad mellan den företagsekonomiska kostnaden av 

produktionen och den samhällsekonomiska kostnaden. Ett annat 

sätt att uttrycka detta är att den företagsekonomiska kostnaden inte 

beaktar de negativa externa effekter eller så kallade externaliteter 

som företagets verksamhet medför. 

Detta förhållande kan illustreras med ett exempel. Tänk er att en 

textilfabrik orsakar förorenade utsläpp i intilliggande vattendrag 

som minskar fiskbeståndet. Anta att textilfabriken till att börja med 

tillverkar 10 000 jackor per år och att fiskefångsten under året är 

10 ton. Låt oss nu anta att textilfabriken fördubblar sin produktion 

till 20 000 jackor per år och att de ökade utsläpp det medför leder 

till att fiskfångsten, givet samma insats för yrkesfiskarna, samtidigt 

halveras till 5 ton. Den företagsekonomiska merkostnaden för att 

öka produktionen från 10 000 till 20 000 jackor per år består av 

bland ökade kostnader för textilier, löner och maskiner. Den sam-

hällsekonomiska kostnaden är den företagsekonomiska kostnaden 

plus värdet av den minskade fiskefångsten. Värdet av den minskade 

fiskefångsten uppgår i detta exempel till nedgången i fiskefångsten, 

det vill säga 5 ton, gånger det aktuella marknadspriset på fisk. 

I exemplet ovan kostar det inget för textilfabriken att förorena 

sjön. Den som i det här fallet förorenar behöver inte heller kompen-

227 Se till exempel Brännlund & Kriström (2012).
228 SVT (2019).
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sera yrkesfiskarna för de lägre fiskefångsterna och lägre vinsterna. 

Det innebär att textilfabriken kommer att ha en ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv för stor produktion där de samhällsekonomiska 

kostnaderna är större än de företagsekonomiska. En central grund-

fråga i miljöpolitiken är därför hur de externa kostnader förorenaren 

orsakar ska kunna internaliseras; med andra ord hur dessa kostnader 

ska kunna göras synliga och inkluderas i den kalkyl som görs av föro-

renaren – i vårt exempel ägarna till textilfabriken. Det kan göras med 

olika styrmedel.

Inom miljöpolitiken finns flera olika styrmedel. Ett är att kvanti-

tativt begränsa hur stora utsläpp som varje enskilt företag tillåts göra 

och sedan låta företagen själva bestämma hur det ska åstadkommas. 

Ett annat styrmedel är att använda miljöskatter. Ett tredje är subven-

tioner och ett fjärde att införa överlåtbara utsläppsrätter.229 Det går 

inte att säga att just ett av dessa styrmedel är bäst i alla situationer. 

Men en slutsats från den samhällsekonomiska forskningslitteratu-

ren är ändå att det i allmänhet är att föredra att sätta ett pris på utsläpp 

genom att införa skatter eller system med överlåtbara utsläppsrätter 

som prissätts på en marknad, jämfört med kvantitativa begränsningar 

på företagsnivå eller olika typer av permanenta subventioner. Det beror 

bland annat på att kostnaderna för att inhämta information om olika 

företags produktionsteknologier, administration och kontroll i regel är 

betydligt högre med de senare styrmedlen. När det gäller användningen 

av permanenta riktade subventioner tenderar de att cementera vissa 

produktionsteknologier över tid vilket sällan är bra.230 

Det finns således utifrån forskningslitteraturen stöd för att miljö-

skatter, rätt utformade, i allmänhet kan användas för att på ett effek-

tivt sätt komma till rätta med eller minska problemen med klimat- 

och miljöskadliga utsläpp.231 Det går att visa att genom att i exemplet 

229 EU:s system med utsläppsrätter för koldioxid är ett exempel.
230 Se till exempel Brännlund & Kriström (2012), kapitlet ”Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, för en utförli-
gare beskrivning och förklaring av detta. 
231 I de fall både skatter och utsläppsrätter används samtidigt som styrmedel är det viktigt att väga in det i utform-
ningen av beskattningen. 
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ovan påföra en särskild punktskatt på jackorna som svarar mot den 

miljöskada produktionen av varje jacka orsakar, kommer ägarna till 

klädfabriken att välja en lägre nivå på produktionen som är samhälls-

ekonomiskt optimal och där den samlade vinsten för både ägaren 

till textilfabriken och fiskarna är så hög som möjligt efter utsläpps-

minskningen.232 Som jag återkommer till senare kan det – beroende 

på vilka utsläpp och verksamheter som är föremål för beskattning – 

dock vara mer effektivt att beskatta varan i konsumentledet istället 

för i producentledet som i exemplet ovan.

Att använda miljöskatter inom ramen för 
grön skatteväxling – vilka är effekterna?
Det finns således goda skäl och även forskningsstöd för samhället att 

genom beskattning prissätta utsläpp så att den företagsekonomiska 

kostnaden av produktionen sammanfaller med den samhällsekono-

miska kostnaden. En fördel med att använda punktskatter på miljö- 

och klimatfarliga utsläpp är att det samtidigt genererar intäkter till 

statskassan. Det är dock viktigt att poängtera att det som skapar den 

miljö- och klimatstyrande effekten är att priset på produktionen 

(eller konsumtionen) höjs via punktskatten, inte att den ökade intäkten 

används till just sanering eller andra miljö- eller klimatåtgärder. 

Eftersom det behövs en viss total nivå på skatteintäkterna för att 

finansiera en önskad total utgiftsnivå, finns det dock skäl att fråga sig 

om de ökade skatteintäkter som införda eller höjda miljöskatter medför 

kan användas för att minska de snedvridningar (effektivitetsförluster) 

andra redan befintliga skatter ger upphov till. Det är det som är själva 

grunden för idén om grön skatteväxling. Den utgår således ifrån att skat-

tesystemet inte är optimalt utformat från början.

Det kanske vanligaste exemplet inom både forskningen och i 

232 Det är det som kallas för Pigouskatt.
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läroböcker är att en miljöskatt införs för att minska utsläpp av något 

slag och där intäkterna används till att sänka (marginal)skatten på 

arbete. Tanken är då att en dubbelvinst uppstår så till vida att mil-

jöskatten först kommer åt själva miljöproblemet och att de ökade 

skatteintäkterna som miljöskatten ger används till att sänka skatten 

på arbete i syfte att stimulera till fler arbetade timmar i ekonomin.

I en rapport om grön skatteväxling som Fores gav ut 2012 menar 

författarna att det …”råder i det närmaste akademisk enighet om att 

det alltid finns en ekonomisk vinst bredvid miljövinsten när miljö-

förstöring prissätts” men att det inte finns ”…enighet om storleken 

på den ekonomiska vinsten”.233 Det är något som de mest ivriga före-

språkarna för grön skatteväxling också brukar framhålla. 

Denna slutsats tycks dock bygga på äldre forskningslitteratur om 

grön skatteväxling som baseras på enkla (partiella) modeller som 

inte beaktar alla effekter som sammantaget kan uppstå vid grön skat-

teväxling. I denna litteratur drogs slutsatsen att grön skatteväxling 

alltid hade vad man kallade för en dubbelvinst (”double dividend” 

på engelska). Olika studier kom fram till lite olika storlekar på denna 

vinst beroende på skatteväxlingens exakta utformning. Modernare 

forskning baserad på mer avancerade modeller som i större utsträck-

ning tar hänsyn till de samlade effekterna i ekonomin, visar dock att 

det inte alls går att dra slutsatsen att grön skatteväxling alltid har en dub-

belvinst. Denna insikt kan starkt förenklat beskrivas på följande sätt:

Anta att en miljöskatt införs som gör att priset på en viss vara 

dubbleras, säg diesel för att minska problemet med kväveutsläpp, 

och att de ökade intäkterna används till att sänka skatten på arbete. 

Om vi stannar analysen där verkar detta som en bra åtgärd ur två 

perspektiv. Vi erhåller bättre luftkvalitet till följd av minskad efter-

frågan på diesel samtidigt som den sänkta skatten på arbete ger fler 

arbetade timmar i ekonomin, vilket höjer folks inkomster och BNP. 

Vad som då glöms bort är att det ökade priset på diesel innebär att 

233 Se Rutqvist, m.fl. (2012).
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hushållens reala köpkraft samtidigt minskar. Det som har betydelse 

för hushållens välfärd är ju den reala inkomsten efter skatt som 

mäter hushållens faktiska köpkraft och inte den nominella. Bortsett 

från miljövinsten kommer hushållens reala inkomster bara att öka 

så länge effekten på hushållens inkomster av den kompenserande 

sänkta inkomstskatten är större än den reala inkomstsänkning som 

uppstår när diesel blir dyrare för hushållen. I den moderna forsk-

ningslitteraturen om grön skatteväxling visas – under några förenk-

lande antaganden men som ändå kan antas representera en rimlig 

approximation av verkliga förhållanden – att dessa effekter tenderar 

att ta ut varandra.234 Ett annat sätt att uttrycka detta på är att den 

gröna skatteväxlingen där skatten på arbete sänks, bortsett från mil-

jövinsten, i praktiken bara ger en förändring från direkt till indirekt 

beskattning av arbete och att ingen dubbelvinst därmed uppstår. En 

svensk simuleringsstudie av Flood och Manuchery (2015) stöder 

den slutsatsen (mer om den studien senare).

I verkligheten är frågan än mer komplicerad då det vid utform-

ningen av den gröna skatteväxlingen också är viktigt att väga in fak-

torer som fördelningseffekter både mellan individer och regioner, 

exakt vilka skatter som sänks som kompensation, huruvida skatte-

växlingen är temporär eller permanent och graden av internationell 

konkurrens. Jag återkommer strax till dessa frågor.

Utan att ha beaktat dessa tillkommande komplicerande faktorer 

kan ändå en viktig slutsats dras så här långt: I praktiken tycks det vara 

svårt att utforma en grön skatteväxling som kan bevisas ha dubbla 

vinster. Ett gott råd till politiker är därför att inte hävda detta. Annars 

skadas legitimiteten för åtgärden. Trots detta torde grön skatteväx-

ling ändå, rätt utformad, vara ett mycket användbart styrmedel. Att 

införa eller höja miljöskatter är ofta kontroversiellt och politiskt 

svårt. Om en miljöskatt kan införas för att lösa ett angeläget miljö-

problem och kompensation samtidigt ges genom att skatten sänks 

234 Se till exempel Fullerton & Metcalf (1997 a och b) och Sørensen (2011). 
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på något annat (som det dessutom finns goda skäl att sänka skatten 

på), kan det underlätta införandet eller höjningen av miljöskatten 

– även i frånvaro av en dubbelvinst. Utifrån en mer pragmatisk och 

politisk-taktisk utgångspunkt är min bedömning att detta nog kan 

anses vara den största styrkan med grön skatteväxling.

Att beakta fördelningseffekter inom 
ramen för en grön skatteväxling
En komplicerande omständighet med miljöskatter är, som notera-

des ovan, att de kan påverka olika inkomstgrupper på olika sätt bero-

ende bland annat på hur stor andel av inkomsten som konsumtionen 

av den miljöbeskattade varan utgör. I vilken utsträckning ska hänsyn 

tas till fördelningsaspekter vid utformningen av miljöskatter och 

vilken roll kan just grön skatteväxling spela?

Jacobs och van der Ploeg (2019) visar i en teoretisk modell att 

om konsumtionen av den vara som beläggs med en miljöskatt utgör 

samma andel av inkomsten för alla hushåll oavsett nivå på inkom-

sten, finns det inga skäl att ta fördelningspolitisk hänsyn vid utform-

ningen av miljöskatten. Att det förhållandet skulle vara uppfyllt för 

all konsumtion som bör påföras en miljöskatt är knappast troligt. 

Den empiriska internationella forskningen ger enligt Jacobs och van 

der Ploeg heller inget stöd för att så skulle vara fallet. Slutsatsen blir 

då att det vid utformningen av miljöskatten i allmänhet finns skäl att 

väga in fördelningseffekter. Jacobs och van der Ploeg visar att om 

låginkomsttagare konsumerar en större del av sin inkomst av den 

vara som ska miljöbeskattas, så kan det, allt annat lika, finnas skäl att 

sätta skatten något lägre än vad som annars skulle vara optimalt. Den 

slutsatsen gäller dock bara om de inkomsttagare som drabbas värst inte 

kan kompenseras på annat sätt, till exempel genom sänkt inkomstskatt. 

Grön skatteväxling kan användas för sådan kompensation.
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Flood och Manuchery (2015) beräknar effekterna av en tänkt 

grön skatteväxling i en mikrosimuleringsmodell som utvecklats för 

att studera hur ändrade skatter och bidrag kan påverka hushållens 

ekonomi med hänsyn tagen till att de också påverkar hushållens 

beteenden. De två forskarna genomför en simulering där det femte 

jobbskatteavdraget (som redan införts) antas finansieras med en 

höjning av bensinskatten. Bensinskatten antas ha en regressiv effekt 

i meningen att de totala utgifterna för bensin som andel av hushål-

lets inkomst sjunker med stigande inkomst.235 Även om jobbskat-

teavdraget ger en större inkomstskattesänkning i kronor räknat för 

höginkomsttagare så motverkas den regressiva effekten av höjd ben-

sinskatt eftersom jobbskatteavdraget minskar skatten som andel 

av inkomsten mer för låginkomsttagare än för höginkomsttagare. 

Jobbskatteavdraget antas då ha en positiv effekt på antalet arbetade 

timmar i ekonomin. 

Floods och Manucherys beräkningar visar att skatteväxlingen 

har en mycket liten effekt på inkomstfördelningen mätt med den så 

kallade Gini-koefficienen. De visar också att den totala välfärdsef-

fekten beror på vilka preferenser samhället har angående inkomst-

omfördelning. I nationalekonomisk forskning används olika former 

av så kallade sociala välfärdsfunktioner för att beskriva detta. Om 

man från politiskt håll lägger stor vikt vid dem som har lägst inkom-

ster (så kallade ”Rawlsianska sociala preferenser”) ger Floods och 

Manucherys beräkning en något större välfärdshöjande effekt än 

om samhället lägger samma vikt vid alla inkomstgrupper (så kallade 

”utlilitaristiska preferenser”). I båda fallen är dock den välfärdshö-

jande effekten försumbar, det vill säga det uppstår ingen välfärds-

vinst att tala om utöver miljövinsten.236

235 Beräkningen beaktar endast indirekt effekten på efterfrågan på bensin av en höjning av skatten. En höjning av 
skatten på drivmedel kan drabba såväl de som efterfrågar som säljer drivmedel. Vem av dessa som i slutänden ”drab-
bas” mest av en skattehöjning (den så kallade incidensen) beror på förhållandet mellan efterfrågan och utbudet på 
drivmedel. Brännlund (2013) har skattat den långsiktiga priselasticiteten på bensin och diesel till –0,33. Det innebär 
att om priset på dessa drivmedel ökar med 1 procent så minskar konsumtionen av dem med 0,33 procent. 
236 I praktiken är det svårt att empiriskt uppskatta hur samhällets preferenser för inkomstomfördelning ser ut. Ett 
sätt att göra det på är att använda så kallade ”revealed preferences” genom att titta på hur existerande skattesystem 
ser ut och olika partiers partiprogram. Se till exempel Jacobs m.fl. (2017).
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Flood och Manucherys simulering ger viktiga insikter om tänk-

bara effekter på både inkomstfördelning och total välfärd av grön 

skatteväxling. Det är samtidigt viktigt att betona att det ”bara” är 

en specifik beräkning gjord under vissa antaganden. I analysen görs 

ingen bedömning av om det finns miljöskäl till att höja bensinskat-

ten över den nivå som redan föreligger och vilken betydelse det kan 

ha för till exempel Sveriges konkurrenskraft (frågor jag strax åter-

kommer till). Resultaten av simuleringen ska därför inte tas som 

intäkt för att det finns skäl att höja skatten på bensin utöver den nivå 

som vi redan har. 

Det finns även andra fördelningsaspekter som kan vara viktiga att 

beakta. Beroende på vart man bor i landet kan införda eller höjda mil-

jöskatter påverka olika hushåll eller företag på olika sätt. Skatter på 

energi kan slå hårt för energiintensiva företag men också för hushåll 

boende i områden med långa avstånd eller med höga uppvärmnings-

kostnader. Ett sätt att hantera regionala effekter inom ramen för en 

grön skatteväxling är att differentiera den kompenserade skatte-

sänkningen inte bara mellan hushåll med olika inkomster utan också 

mellan hushåll i olika regioner. I USA finns en del studier gjorda som 

visar hur en nationell koldioxidskatt slår i olika regioner och hur de 

boende i dessa regioner skulle kunna kompenseras på olika sätt.237 I 

Sverige är energiskatten nedsatt på el i vissa kommuner till följd av 

sådana överväganden.

Miljöskatter kan också drabba olika näringar på olika sätt. Ener-

giintensiva verksamheter tenderar förstås att drabbas hårdare än 

andra näringar av skatter på energi. Av det skälet är till exempel kol-

dioxidskatten i Sverige helt borttagen på bränsle för inrikes sjöfart 

och på diesel i gruvindustriell verksamhet (huruvida det är fullt ut 

motiverat återkommer jag strax till).238

Så, ska man då ta hänsyn till inkomstfördelningseffekter vid 

utformningen av grön skatteväxling. Ja, om man tror att effekterna 

237 Se till exempel Ross (2018) och ”Carbon Tax Center – Pricing carbon efficiently and equitable”. 
238 Se regeringens redovisning av skatteutgifter (Regeringen 2019).
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är stora och så långt det är praktiskt möjligt att räkna på. Samti-

digt är det förmodligen, i linje med vad även Flood och Manuchery 

landar i, mer konstruktivt att i första hand se till det primära syftet 

med miljöskatten och hantera tillkommande problem så enkelt som 

möjligt. Det bör vara möjligt att åtminstone bilda sig en uppfattning 

om konsumtionen av de varor som är föremål för en miljöskatt har 

en neutral, regressiv eller progressiv profil. Flood och Manucherys 

simulering visar att miljöskatter som tenderar att påverka lågin-

komsttagare mer kan kompenseras med en grön skatteväxling där 

låginkomsttagare får större skattesänkningar mätta som andel av 

den disponibla inkomsten.

Det bör också vara möjligt att vid behov väga in regionala effek-

ter vid utformningen av den kompenserande skattesänkningen. Att 

sätta miljöskatter på drivmedel lägre i vissa regioner för att de slår 

hårdare i dessa regioner avråder jag däremot ifrån. Om till exempel 

skatten på bensin skulle sättas lägre i områden där många åker bil och 

har långa avstånd till jobb, kommer incitament uppstå för boende 

i närmast omkringliggande områden där skatten är högre att åka 

in och tanka i områdena med nedsatt skatt. Det minskar den miljö-

styrande effekt bensinskatten har. I den mån man från politiskt håll 

ändå vill kompensera för sådana regionala fördelningseffekter torde 

ett regionalt differentierat reseavdrag i så fall vara mer effektivt och 

träffsäkert. Ett sådant differentierat reseavdrag kan i så fall ses som 

en del av en grön skatteväxling vid sidan av den inkomstskattesänk-

ning som generellt hanterar den regressiva effekten av bensinskat-

ten på inkomstfördelningen. 

Behovet av att skilja mellan temporär  
och permanent grön skatteväxling
För goda planeringsförutsättningar för hushåll och företag är det 

viktigt att skattesystemet är stabilt över tiden. Om syftet är att införa 

eller höja miljöskatter för att på sikt få bort en viss typ av utsläpp 
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helt, kommer också skattebasen och därmed skatteintäkten helt 

att försvinna om och när målet uppnås. Med detta syfte går det inte 

att skatteväxla permanent, till exempel genom att sänka skatten på 

arbete eller företagande. I detta fall är det bättre att använda de tem-

porärt ökade skatteintäkterna, som kommer att minska över tid, till 

temporära punktåtgärder som syftar till att snabba på omställningen 

mot ett mer hållbart samhälle. 

Behovet av att ta hänsyn till internationell konkurrens 
I miljödebatten hörs ofta argument som ”varför ska vi konsumenter 

tvingas betala höga miljöskatter när företag med stora utsläpp kom-

mer undan?”. En central fråga vid införande av miljöskatter är just 

om skatterna bör läggas direkt på produktionen som orsakar utsläp-

pen eller istället på priset i konsumentledet. Den frågan har bland 

annat varit aktuell när det gäller de nedsättningar av eller undantag 

från miljöskatter som gruv- och stålindustrin har. I miljödebatten 

brukar denna distinktion sammanfattas med två principer: ”Polluter 

pays principle (PPP)” och ”User pays principle (UPP)”. Enligt den 

första principen är det den som direkt orsakar utsläppen som ska stå 

för kostnaden medan det enligt den andra istället är den som kon-

sumerar det som tillverkas som bör betala. Vilken vägledning ger 

nationalekonomisk teori om detta?

Med en enkel ekonomisk modell där ingen hänsyn tas till inter-

nationell konkurrens och svensk konkurrenskraft går det att visa att 

det inte spelar någon roll om skatten läggs i produktions- eller kon-

sumtionsledet. I båda fallen går det att utforma skatten så att den 

avsedda effekten på den producerade volymen av varan och priset 

blir densamma. Om varan tillverkas i flera länder och svenska företag 

genom export och import därmed är utsatta för internationell kon-

kurrens blir dock frågan mer komplicerad. En miljöskatt som bara 

skulle införas på den svenska produktionen skulle öka kostnaden 

för och priset på de svenskproducerade varorna men inte påverka 
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de importerade. Det skulle slå på den svenska exporten av varan och 

samtidigt öka importen av samma vara från andra länder. Åtgärden 

skulle därmed ha en liten positiv miljöeffekt men stora kostnader för 

landet. Ett minimikrav om en sådan skatt ändå ska införas är därför 

att den bör omfatta samma vara oavsett om den produceras i Sverige 

eller importeras. Skatten bör i dessa fall därför läggas på i konsu-

ment- och inte producentledet.

Ett konkret exempel gäller den starkt konkurrensutsatta stålin-

dustrin som släpper ut stora mängder koldioxid i Sverige men som 

inte omfattas av någon koldioxidskatt.239 Det kan diskuteras om 

stålindustrin ska vara helt skattebefriad av detta skäl men samtidigt 

skulle en ”för hög” skatt riskera att rikta efterfrågan till importerat 

stål och minska exporten utan några vinster för klimatet. 

En modell som kan vara värd att pröva är att skatteväxla inom den 

näring som släpper ut mycket koldioxid men som idag är befriad från 

koldioxidskatt. Med en förhållandevis låg koldioxidskatt på stålpro-

duktion som inte allvarligt skadar konkurrenskraften kan intäkterna 

användas temporärt för att stödja framtagande av ny teknik som 

minskar koldioxidutsläppen. SSAB, LKAB och Vattenfall arbetar nu 

tillsammans på att utveckla en vätgasbaserad helt koldioxidfri järn-

produktion som kallas Hybrit. En låg koldioxidskatt som samtidigt 

går tillbaka till näringen för utvecklingen av ny miljövänligare pro-

duktionsteknik kan ge incitament att skynda på den omställningen. 

Möjligen kan en modell tillämpas där en låg initial skatt trappas upp 

stegvis för att inte processen ska dra ut för långt i tiden.  

Ett annat konkret exempel när det gäller internationell kon-

kurrens är flyget som inte betalar miljöskatter på flygbränsle. Om 

Sverige skulle införa höga skatter på flygbränsle samtidigt som inga 

andra länder skulle göra det skulle det drabba den svenska flygnä-

ringen hårt. Incitamenten för investeringar i svensk flygnäring och 

utländska bolags förläggande av trafik via Sverige skulle minska, 

239 Från 2019 betalar de dock för en viss del av utsläppen genom EU:s utsläppsrätter. 
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med marginella vinster för klimatet. Åtgärden skulle således ha höga 

kostnader och ge små miljövinster. 

Kalla inte skatter miljöskatter i en grön skatteväx-
ling om de inte effektivt träffar miljöproblemet eller 
i huvudsak används av fiskala skäl 
Vid införande av miljöskatter, oavsett om det sker inom ramen för 

grön skatteväxling eller ej, är det viktigt att säkerställa att skatterna 

verkligen får avsedd effekt. Annars skadas legitimiteten för åtgärden 

och miljöpolitiken utan några större vinster för miljön. Flera av de 

miljöåtgärder som vidtagits de senaste åren har kritiserats av fors-

kare och flera svenska myndigheter för att inte vara effektiva.240 Det 

gäller bland annat den införda flygskatten samt kemikalieskatten 

på vitvaror och viss annan elektronik. Vid utformningen av den av 

regeringen aviserade utvidgade gröna skatteväxlingen är det viktigt 

att beakta denna kritik. Jag ska nedan peka på några av de problem 

som identifierats för flygskatten, kemikalieskatten på vitvaror och 

viss elektronik och skatten på plastpåsar. Den senare är tänkt att ingå 

som en del i regeringens gröna skatteväxling om 15 miljarder kronor.

Sett till de skadeverkningar utsläppen av koldioxid har borde 

utan tvekan koldioxidskatt tas ut även på flygbränsle. På grund av 

den höghöjdseffekt flygets utsläpp dessutom har borde skatten sät-

tas betydligt högre än den optimala skatten för utsläpp på marken. 

Men som nämndes ovan är det av konkurrensskäl ett stort problem 

att lägga en hög koldioxidskatt på flygbränsle i Sverige om inga eller 

bara få andra länder gör det. Sverige har istället infört en flygskatt 

per passagerare och resa som är tänkt att minska efterfrågan på flyg-

resor. Skatten per inrikes resa och resa mellan Sverige och EU eller 

EES-land beskattas med 60 kronor. Övriga resor beskattas med 250 

kronor om avståndet är högst 600 mil medan resor över 600 mil 

beskattas med 400 kronor. 

240 För en allmän genomgång av de effektivitetsbrister flera svenska miljöskatter och miljöpolitiken i stort anses 
ha, se till exempel Brännlund (2018), Konjunkturinstitutet (2016, 2017 a, b) och Riksrevisionen (2012, 2016 och 
2019).
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Det är troligt att skatten på marginalen kan påverka flygandet 

men då skatten är lika på alla resor inom EU oavsett hur lång flygre-

san är, träffar flygskatten blint. För resor till Oslo betalar du samma 

flygskatt som om du reser till Las Palmas. Skatten per kilo utsläppt 

koldioxid uppgår då till 1 krona kilot för resan till Oslo medan den 

endast uppgår till 19 öre per kg utsläppt koldioxid för resan till Las 

Palmas.241 Så som skatten är utformad ger den inte heller incitament 

för flygindustrin att försöka minska koldioxidutsläppen då det inte 

finns någon koppling till utsläppen.  

Lärdomen av detta är att Sverige istället borde verka internatio-

nellt för att en koldioxidskatt införs på flygresor. Det vore en åtgärd 

som har verklig klimatnytta. En svårighet i ett sådant arbete är den 

så kallade Chicagokonvention från 1944 som undertecknats av Sve-

rige och 51 andra länder och som med tiden kommit att tolkas som 

ett förbud mot skatt på flygbränsle för internationellt bruk. Det 

finns dock inte något juridiskt bindande sådant avtal. Det är således 

möjligt för Sverige att i bilaterala avtal förhandla med olika länder 

om att tillåta skatt på flygbränsle för resor mellan länderna.242 För 

att ett sådant system ska uppnå verklig klimatnytta är det samtidigt 

viktigt att klustret med ingående länder blir tillräckligt stort. Sverige 

bör verka för en sådan lösning istället för att stå fast vid nuvarande 

ineffektiva utformning av flygskatten.243 De intäkter en sådan skatt 

skulle inbringa skulle inom ramen för en grön skatteväxling kunna 

återföras till flygnäringen för insatser som kan snabba på omställ-

ningen mot mer hållbara drivmedel.

Även kemikalieskatten på viss elektronik, bland annat vitvaror 

som disk- och tvättmaskiner, har en ineffektiv utformning. Syftet 

med skatten är att minska förekomsten av olika giftiga flamskydds-

medel men som skatten utformats uppnås knappast det syftet. Skat-

241 Exemplet är hämtat från Brännlund (2018).
242 Se DN (2019).
243 I det avtal, Corsia, som nyligen träffats mellan 152 länder förbinder sig länderna att klimatkompensera men 
bara för en viss del av de ökningar av utsläppen som sker efter 2020.  
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ten tas ut per kilo vara och inte utifrån den faktiska mängden giftiga 

kemikalier i varor.244 Den bidrar dessutom till snedvridningar mellan 

olika branscher eftersom den bara träffar vissa produkter trots att en 

rad andra produkter också innehåller många hälso- och miljövådliga 

kemikalier.

Plastpåseskatten har också kritiserats av statliga Konjunktur-

institutet för att vara en ineffektiv miljöåtgärd och att den därmed 

inte bör ingå som en del av regeringens skatteväxlingsbeting på 15 

miljarder kronor.245 Åtgärden syftar i första hand till att minska före-

komsten av plast i naturen och vattendragen.246 Det kan säkert skat-

ten i viss utsträckning bidra till, även om de plastpåsar som vi köper i 

butikerna när vi handlar inte tillhör de produkter som oftast hamnar 

i naturen. De används istället i hög utsträckning till hushållsavfall 

och förbränns i värmekraftverken. Ett större problem med skatten 

är att den inte utgår från en samlad analys av vilka miljökonsekven-

ser alternativen till plastpåsarna har. Papperskassar är förvisso 

nedbrytbara i naturen men har mycket större klimatpåverkan än 

plastpåsar. Alternativet tygpåsar måste återanvändas väldigt många 

gånger för att bli mer miljövänliga.247 Konjunkturinstitutet menar att 

förslaget riskerar att leda till ökad resursförbrukning sett till vilka 

alternativen till plastpåsar är. Skatten träffar dessutom återvunnen 

plast medan ingen skatt läggs på helt ny plast. Den införs därtill i ett 

läge där dagligvaruhandeln själva kommit långt med att ersätta fossil 

ny plast med återvunnen plast och biologisk råvara. 

Mycket talar således för att skatten på plastpåsar, även om den i 

viss utsträckning kan minska antalet plastpåsar i naturen, sett ur ett 

bredare miljömässigt perspektiv är en mycket ineffektiv åtgärd. I 

den mån skatten faktiskt införts av rent fiskala skäl är det viktigt att 

244 Ett visst avdrag kan medges på skatten om producenter av svenska vitvaror och importörer av utländskt 
tillverkade vitvaror kan visa att deras produkter innehåller mindre hälsovådliga ämnen men systemet har ansetts 
administrativt krångligt.
245 Se Konjunkturinstitutet (2019).
246 EU:s förbud mot vissa engångsprodukter i plast kan också bidra till detta.
247 Se intervju med forskare i SVT (2017).
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man från politiskt håll är transparent med detta och inte kallar den 

för något annat. 

Det är centralt att särskilja de miljömässiga syftena från de rent 

fiskala, det vill säga att inbringa intäkter till statskassan. Förutom 

den omdiskuterade skatten på plastpåsar är kanske energiskatten 

det tydligaste exemplet på detta. Energiskatten i Sverige har flera 

uttalade syften: att (i) generera intäkter till statskassan för att täcka 

de kostnader bilar ger upphov till när det gäller byggnation av vägar 

med mera, (ii) internalisera vägtrafikens externa kostnader, (iii) 

stimulera till en mer effektiv energianvändning och (iv) öka inslagen 

av mer miljövänlig energi. Det äldsta syftet med drivmedelsbeskatt-

ningen, inte bara i Sverige utan också i många andra länder, är att den 

ska finansiera såväl byggnation av vägar som underhåll av befintliga 

vägar, det vill säga ses som en brukarkostnad. Som Konjunkturinsti-

tutet (2016) konstaterar har de olika motiven bakom beskattningen 

av drivmedel i Sverige resulterat i en mycket komplicerad skattest-

ruktur där skatterna varierar beroende på vilket bränsle det handlar 

om, vem som använder bränslet och till vad bränslet används till.

För att transportinfrastrukturen ska utnyttjas optimalt bör 

enligt en gammal med fortfarande använd princip olika transport-

slag betala transportens samhällsekonomiska marginalkostnad 248. 

Med en helt elektrifierad fordonsflotta skulle en mycket stor del av 

skattebasen försvinna trots att biltrafiken fortfarande kommer att 

ha externa effekter i form av trängsel, vägslitage, buller, partikelut-

släpp (från däck och vägslitage) och olycksfall. McKinsey (2017) har 

uppskattat, att med dagens beskattning av bilismen, kan vid en helt 

elektrifierad fordonsflotta ca 75 procent av intäkterna försvinna.249 

Elektrifieringen kommer samtidigt med stor sannolikhet att leda till 

lägre marginalkostnad per körd kilometer. Det kommer i så fall att 

öka bilkörandet och öka flera av de andra externaliteter än utsläpp 

248 Regeringen (1988). 
249 Se också Börjesson (2019).
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från fossila drivmedel som trafiken medför. Elektrifieringen kom-

mer också att leda till kraftigt ökade kostnader för effekthöjningar 

i stamnätet samt ny el- och laddinfrastruktur. Det är uppenbart att 

det därför behövs ett skyndsamt utredningsarbete kring dessa både 

gröna och fiskala frågor kopplade till den framtida beskattningen av 

bilar. En distans-/positionsbaserad fordonsbeskattning (i praktiken 

en kilometerskatt) är här ett intressant alternativ att titta på.250 Den 

skulle också med fördel kunna användas för att vid behov differen-

tiera skatten regionalt.   

Rimlig storleksordning  
på grön skatteväxling
Den primära utgångspunkten för grön skatteväxling måste alltid 

vara omsorgen om miljön. Den totala storleksordningen bör därför 

i första hand utgå från vilka miljöskatter som bör införas eller höjas 

av miljöskäl. Men också andra aspekter måste vägas in som fördel-

ningseffekter, påverkan på näringslivets internationella konkur-

renskraft med mera. Flood och Manuchery visar till exempel att 

skatten på bensin skulle ha behövt höjas med omkring 3 kronor per 

liter om det femte jobbskatteavdraget helt skulle ha finansierats på 

detta sätt. Det är en politisk bedömningsfråga om en sådan höjning 

av skatten på bensin är möjlig.

En ”enkel” internationell jämförelse kan ge en fingervisning om 

hur Sverige allmänt sett ligger till när det gäller användning av mil-

jöskatter. Den kan också tjäna till att bedöma vad som kan vara en 

möjlig total storleksordning på en fortsatt grön skatteväxling. Figur 

1 visar samtliga använda miljöskatter i Sverige. Den visar också de 

samlade miljöskatternas storlek uttryckt som både andel av BNP 

och de totala intäkterna från skatter och socialavgifter. 

250 Se också Axelsson & Bergman (2019).
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Figur 1. Miljöskatter i Sverige 2010–18 (Miljoner kronor).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

Totalt 91 189 87 894 88 923 88 745 86 866 92 876 98 250 98 839 100 942

Skatt på energi 73488 70873 72159 71211 68965 72929 77344 77058 77335

Avgift till kärnbränslefond 1033 1041 2412 2480 2452 3468 3736 3796 3684

Dieseloljeskatt

Energiskatt bränslen 20146 20414 19906 19895 19319 20356 23559 23664 25270

Energiskatt el 20930 20169 20630 20754 19827 20379 21309 23213 24840

Koldioxidskatt 27334 25369 25243 24031 23333 24604 24139 23530 22983

Kärnkraftsskatt

Skatt på termisk effekt i kärnkraft 3997 3852 3939 4037 3841 3768 4254 2564 0

Svavelskatt 48 28 29 14 10 12 11 10 13

Utsläpprätter 183 342 336 281 545

Vattenkraftsskatt

Skatt föroreningar 1148 1137 995 886 959 1047 1051 1696 2357

Avgift till batterifonden 25 8 4 4 4 4 4 4 0

Avgift på kemiska produkter 34 45 44 2 42 43 50 48 49

Skatt på bekämpningsmedel 86 86 93 93 105 115 127 122 131

Kemikalieskatt 734 1377

Miljöskyddsavgift [1]

NOX-avgift 714 794 656 668 688 588 568 604 612

Skatt på avfall 289 204 198 119 140 297 302 184 188

Skatt på bekämpningsmedel och gödsel

Skatt på handelsgödsel 0 0

Skatt på naturresurser 153 163 167 146 138 147 157 161 147

Naturgrusskatt 153 163 167 146 138 147 157 161 147

Skatt på transport 16400 15721 15602 16502 16804 18753 19698 19924 21103

Avgift för motorfordon

Avgift till bilskrotningsfonden 0 0

Flygskatt 0 1267

Fordonsskatt 11875 11235 11191 11493 11576 13290 13383 13272 13156

Församlingsskatt på motorfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kilometerskatt

Skatt på trafikförsäkringspremier 2948 2907 2828 2765 2800 2810 2840 2894 2886

Trängselskatt 799 800 811 1493 1675 1834 2578 2743 2722

Vägavgift 778 779 772 751 753 819 897 1015 1072

Procent av BNP Sverige 2,59 2,40 2,41 2,35 2,20 2,21 2,24 2,16 2,11

Procent miljöskatt av BNP (genosmitt i EU28) 2,37 2,40 2,41 2,45 2,45 2,43 2,44 2,4

Procent av totala skatt och sociala avgifter i Sverige 5,99 5,66 5,67 5,49 5,18 5,13 5,07 4,87 4,81
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Källa: SCB.* Preliminära uppgifter. 1) Finns kvar även efter 2004 men 
registreras nu på ett sådant sätt att den inte räknas som skatt.
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Församlingsskatt på motorfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kilometerskatt

Skatt på trafikförsäkringspremier 2948 2907 2828 2765 2800 2810 2840 2894 2886

Trängselskatt 799 800 811 1493 1675 1834 2578 2743 2722
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Figur 2 visar de totala miljöskatterna i Sverige mätta som andel av 

BNP och de totala intäkterna från skatter och socialavgifter jämfört 

med samtliga EU:s 28 medlemsländer. Mätt på detta sätt ligger Sve-

riges omfattning av miljöskatter under EU-genomsnittet. Sverige 

sticker vid en första anblick därmed inte ut som föregångsland när 

det gäller den totala omfattningen av miljöskatterna. 

Som framgår av Figur 1 skulle Sverige behöva öka miljöskatterna 

med cirka 2 tiondelars procent av BNP för att ligga i nivå med snit-

tet för EU:s 28 medlemsländer. Det motsvarar knappt 10 miljarder 

kronor. Med en målsättning om att vi istället bör ligga strax över 

snittet skulle kanske en skatteväxling på ytterligare 5–10 miljarder 

kronor vara motiverad. Januariöverenskommelsens utfästelse om 

ytterligare grön skatteväxling om 15 miljarder kronor framstår med 

en sådan målsättning som väl avvägd. 

Det bör i detta sammanhang samtidigt betonas att miljöskat-

ternas andel av BNP inte behöver säga något om hur effektivt 

olika miljöskatter används. Att Sverige idag inte når upp till EU28-

genomsnittet behöver inte betyda att miljöskatterna ger mindre 

total miljönytta i Sverige än på andra håll. Jämfört med många andra 

europeiska länder har Sverige en liten användning av fossila bräns-

len och hög andel vind- och kärnkraft för uppvärmningsbehov vilket 

drar ned miljöskatterna mätta som både andel av BNP och andel av 

de totala skatte- och socialavgiftsintäkterna. Som framgår av Figur 

3 har Sverige högst koldioxidskatt mätt som Euro per ton koldioxid-

utsläpp av de totala trafikrelaterade utsläppen bland de 44 jämförda 

länderna. Mätt utifrån den totala beskattningen av icke trafikrelate-

rade utsläpp ligger vi på nionde plats.

Koldioxidskatten och energiskatterna är till större delen i Sve-

rige, liksom i många andra länder, riktade mot transportsektorn. 

I en alldeles ny OECD-studie konstateras att hela 85 procent av de 

samlade koldioxidutsläppen bland OECD-länderna sker utanför 

transportsektorn. OECD konstaterar också att miljöskatter bara 
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Figur 2. Totala miljöskatter i olika länder Europa, 2017. Procent 
av BNP och av totala intäkter från skatter och socialavgifter.     
    

Källa: Eurostat. 
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täcker 18 procent av dessa utsläpp och att endast tre procent av de 

icke transportrelaterade utsläppen omfattas av vad OECD menar är 

den minimala riktlinjen på 30 euro per ton utsläpp. Som framgår av 

Figur 3 är det endast fyra länder, Schweiz, Nederländerna, Norge och 

Danmark, som beskattar icke transportrelaterade utsläpp med mer 

Figur 3. Beskattning av transport- respektive icke  
transportrelaterade utsläpp. Euro per ton koldioxidutsläpp.
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än 30 euro per ton. Sverige ligger långt ifrån dessa nivåer.251 

Utan att ha analyserat komplikationer av att höja skatten på icke 

transportrelaterade utsläpp i Sverige och med hänsyn tagen till att 

Sverige har en stor andel uppvärmning med vatten- och kärnkraft 

som inte ger några koldioxidutsläpp, talar denna internationella 

jämförelse för att det ändå bör gå att öka beskattningen av icke 

251 OECD (2019).

Källa: OECD (2019).     
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transportrelaterade utsläpp i Sverige. Det gäller i synnerhet om det 

sker inom ramen för en grön skatteväxling där viss kompensation 

kan ges genom att skatten sänks på annat. En höjning av energiskat-

ten för uppvärmning och ett borttagande av nedsättningen i vissa 

kommuner där en regional kompensation ges genom justering av 

grundavdraget bör ge incitament till energieffektivisering utan stora 

negativa fördelningseffekter.

I OECD:s sammanställning finns det flera länder som har betyd-

ligt högre samlad beskattning av fordonsbränsle än vad Sverige har. 

Sett till detta och målet om en koldioxidfri fordonsflotta finns det 

knappast några starka skäl att minska beskattningen. Om Sverige 

vill agera internationellt föredöme bör möjligen den totala beskatt-

ningen öka något. Att höja just koldioxidskatten på trafikrelaterade 

utsläpp förefaller däremot inte motiverat sett till att Sverige redan 

ligger i topp här. 

Vid en diskussion om omfattningen av miljöskatter, vilka skatter 

som ska ta ut och på vilken nivå de bör ligga på är det också relevant 

att titta på vilka produkter som bidrar till störst klimat- och miljö-

problem. I Figurerna 4 och 5 anges den konsumtion som ger de tio 

största totala utsläppen i någon av utsläppskategorierna koldioxid, 

kväve, svavel och partiklar (PM2 respektive PM10). Den sista kolum-

nen (KMI-miljö) anger hur konsumenterna själva har rankat möj-

ligheten att faktiskt kunna göra ett aktivt miljöval inom respektive 

konsumentmarknad.

Utan tvekan är fordonsbränsle den största miljöboven bland kon-

sumentprodukter sett till samtliga listade utsläpp. Att Sverige har en 

hög beskattning av fordonsbränsle framstår därmed som motiverat 

inte bara sett till att vi bör dra vårt strå till stacken för att minska de 

globala koldioxidutsläppen, utan också sett till utsläpp med lokal 

och regional negativ påverkan. Samtidigt anser konsumenterna att 

det här är svårt att göra aktiva miljöval.

Mot bakgrund av den debatt som varit om flygskatten är det 
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Källa: Konsumentverket (2018). Marknaderna är rangordnade i den andra kolumnen uppifrån och 
ner efter storlek på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga produkter återfinns bland de tio med 
högst utsläpp i någon av utsläppskategorierna.

Figur 4. Rangordning av konsumentmarknader med högst utsläpp.

Marknad Kli-
mat NOx SO2 PM2,5 PM10 KMI-

miljö

Fordonbränsle 1 1 3 1 1 24

Kött 2 3 6 2 2 7

Mejeriprodukter 3 5 7 3 4 2

Bröd/spannmålsprodukter 4 9 9 7 7 6

Resataurang/kafé/bar 5 2 1 4 5 18

Flyg 6 4 4 8 11 31

Kläder/skor 7 7 2 6 6 27

Buss/spårvagn/tunnelbana 8 8 12 9 9 10

Frukt/grönsaker 9 6 13 5 3 3

El 10 12 8 11 10 4

Ny bil 11 13 5 12 12 9

Alkoholfria drycker 12 10 15 10 8 5

Möbler/inredning 13 14 10 13 14 26

Figur 5. Utsläppsandelar för konsumentmarknader med högst utsläpp 
(Procent).

Källa: Konsumentverket (2018). Marknaderna är rangordnade i den andra kolumnen uppifrån och 
ner efter storlek på klimatpåverkande utsläpp. Samtliga produkter återfinns bland de tio med 
högst utsläpp i någon av utsläppskategorierna. 

Marknad Kli-
mat

NOx SO2 PM2,5 PM10 KMI-
miljö

Fordonsbränsle 26,7 21,9 7,1 36,1 48,4 24

Kött 11,1 7,9 5,2 8,4 8,6 7

Mejeriprodukter 6,6 6,5 5,1 6,9 6,7 2

Bröd/spannmålsprodukter 6,2 3,6 4,1 3,3 2,8 6

Restaurang/kafé/bar 5,9 9,2 12,1 6,7 5,1 18

Flyg 5,6 7,8 7,0 2,9 1,2 31

Kläder/skor 5,3 5,0 8,2 4,5 3,3 27

Buss/spårvagn/tunnelbana 3,3 5,0 3,2 2,5 2,0 10

Frukt/grönsaker 3,2 6,2 3,1 6,6 7,0 3

El 3,1 2,4 4,5 2,3 1,3 4

Ny bil 2,9 2,3 5,6 1,9 1,1 9

Alkoholfria drycker 2,7 3,0 3,1 2,5 2,0 5

Möbler/inredning 2,0 2,0 3,9 1,7 1,0 26
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intressant att konsumtionen av kött, mejeriprodukter och bröd/

spannmålsprodukter men även av restaurang/bar/café-besök har 

större utsläpp än flyget. Flera av dessa produkter ligger också högt 

i rankingen med stora lokala och regionala utsläpp av kväve, svavel 

och partiklar. Trots att flera av dessa produkter är mat och därmed 

kan betraktas som basvaror anger konsumenterna att det till skill-

nad från flyget och fordonsbränsle är förhållandevis enkelt att ändå 

göra aktiva miljöval här. Det talar sammantaget för att det utifrån 

åtminstone dessa perspektiv kan vara motiverat att ha förhållande-

vis höga miljöskatter på dessa produkter. Samtidigt finns säkerligen 

närings- och regionalpolitiska aspekter som kan göra detta politiskt 

svårt. 

Behov av att ta hänsyn till vad Sverige kan åstad-
komma avseende globala utsläpp och internatio-
nellt samarbete
När det gäller globala utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är 

det viktigt att beakta vilken betydelse och roll miljöpolitiken i Sve-

rige kan spela. För skadeeffekten av utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser spelar det ingen roll om utsläppen sker i Stockholm, 

Kina eller någon annanstans. Vad gäller den direkta skadeeffekten 

har minskningar av koldioxidutsläppen i Sverige dock en marginell 

betydelse för nivån på de totala globala utsläppen eftersom Sveriges 

territoriella utsläpp i dagsläget bara utgör cirka en promille av jor-

dens samlade utsläpp. Beaktas även effekten av de varor vi konsume-

rar genom import från andra länder uppgår utsläppen av växthusga-

ser till cirka två promille. Mätt på dessa olika sätt står Sverige för en 

mycket liten del av jordens samlade utsläpp av växthusgaser.

Även om de svenska territoriella utsläppen av koldioxid är mycket 

små i förhållande till de totala utsläppen i världen – är de inte små per 

invånare när effekten av vad vi konsumerar även från utlandet mäts. 

Mätt på detta sätt ligger vi strax över det globala genomsnittet och 
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kan därmed inte anses vara ett föregångsland252. Bland OECD-län-

derna – som har ungefär samma levnadsstandard – har Sverige dock 

förhållandevis låga utsläpp per capita. Det beror på att vår energiför-

brukning till stor del kommer från kärn- och vattenkraft.

Även om det har endast direkt marginell betydelse för de samlade 

globala utsläppen vad Sverige gör, kan Sverige agera förebild för 

andra länder. Om vi genom en smart utformad miljöpolitik kan visa 

att det går att åstadkomma miljöförbättringar till rimliga kostna-

der kan vi visa vägen för andra länder – inte minst för utvecklings-

länderna. Därmed kan åtgärderna indirekt ge större effekter än de 

direkta. Om inte Sverige som ett av jordens rikaste länder och med 

förhållandevis höga konsumtionsbaserade utsläpp per invånare 

klarar av detta, kan vi knappast begära av betydligt fattigare länder 

att de ska lösa problemen även om de står för betydligt större sam-

lade totala utsläpp. Det gäller särskilt om deras utsläpp dessutom är 

betydligt mindre per invånare. En smart utformad miljöpolitik inne-

bär samtidigt att vi inte tar i så mycket att produktion och utsläpp 

bara flyttas från Sverige till andra länder och arbetslösheten ökar 

till följd av sådana åtgärder. Det senare skulle knappast kopieras av 

andra länder och därmed inte bidra till att Sverige ses som en före-

bild. Det skulle inte heller lösa några miljöproblem.

För att verkligen få ner de globala utsläppen av koldioxid är det 

helt centralt att många länder samtidigt bidrar med minskningar. 

Annars spelar det ingen roll vad vi i Sverige gör. Erfarenheterna från 

Kyotoprotokollet visar tyvärr att det finns incitament för länder att 

åka snålskjuts (”free-ride”) på andra länders utsläppsminskningar 

och att de verkligen stora utsläppsländerna inte förband sig till några 

större utsläppsminskningar. Det ligger också i linje med vad den 

nationalekonomiska forskningen visar. Nordhaus (2015) har visat 

att utan sanktioner mot icke-deltagande länder så är det inte möjligt 

att uppnå stabila koalitioner av länder andra än sådana där man kom-

252 EU-kommissionen (2019).
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mer överens om minimala (icke tillräckligt stora) utsläppsminsk-

ningar. Samtidigt finner Nordhaus att det redan vid mindre sanktio-

ner är möjligt att få till stånd större stabila koalitioner av länder med 

stora utsläppsminskningar. 

I Parisavtalet har de allra flesta av de 197 länder som står bakom 

FN:s klimatkonvention förbundit sig till att vidta kraftfulla åtgärder 

för att minska utsläppen av koldioxid. Det är ett framsteg även om 

USA nyligen meddelade att man lämnar avtalet. De deltagande län-

derna har som mål att den globala temperaturökningen ska hållas 

”väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den 

till 1,5 grader”.253 Parisavtalet innehåller dock inga sanktioner mot 

de avtalsländer som bryter mot överenskommelsen eller som inte 

deltar. Det återstår därför att se om avtalet verkligen kommer att 

leda till måluppfyllelse. Utifrån de nationella åtaganden som olika 

länder hittills tagit på sig är en bedömning att medeltemperaturen 

kan komma att öka med hela 3 grader till år 2100.254 

Sverige kan emellertid agera förebild genom att visa att vi lyckats 

införa en förhållandevis hög koldioxidskatt med hanterbara kostna-

der både politiskt samt för individer och regioner. Om vi dessutom 

kan visa att införandet av koldioxidskatt och andra viktiga miljö-

skatter kan kombineras med sänkta skatter inom ramen för grön 

skatteväxling för att stimulera till omställning och hantera negativa 

fördelningseffekter, så är förutsättningarna att fungera som förebild 

ännu bättre. Vi bör också i det internationella arbetet verka för att 

sanktioner riktas mot länder som inte drar sitt strå till stacken. EU 

har nyligen meddelat att den kan komma att öka pressen på andra 

länders klimatförebyggande arbete genom att införa handelstullar 

baserade på importvarornas koldioxidavtryck. En uppenbar svårig-

het med detta är dock att det kan komma att uppfattas som handels-

hinder och bidra till ett eskalerande handelskrig.255

253 Naturvårdsverket (2019).
254 FN (2018).
255 Financial Times (2019).
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Det finns inga starka skäl att höja den svenska kol-
dioxidskatten inom ramen för en grön skatteväxling, 
däremot att behålla den på dagens nivå
Forskningen visar att det med den teknik och de policyverktyg som 

redan finns, och till fullt hanterbara kostnader, bör gå att komma till 

rätta med de globala utsläppen av koldioxid. Såväl marknadspris-

satta utsläppsrätter av det slag som används i EU som beskattning 

av drivmedel och annan energi kan, beroende på hur de utformas och 

vilka utsläpp de gäller, anses vara effektiva verktyg för att väsentligt 

minska koldioxidutsläppen. 

Golosov m.fl. (2014) menar att en global koldioxidskatt är det 

bästa policyinstrumentet för att hantera de externaliteter som för-

bränning av fossila utsläpp för med sig. Enligt deras beräkningar 

skulle en optimal skatt som införs av samtliga länder ligga på samma 

nivå som den skatt som redan införts i Sverige. En ny svensk studie 

av Hassler m.fl. (2019) visar att om alla länder skulle införa en kol-

dioxidskatt på samma nivå som Sverige redan har, så skulle sanno-

likt jordens medeltemperaturökning kunna begränsas till omkring 

1,5 grader under detta århundrande. Detta helt i linje med det mest 

ambitiösa målet i Parisavavtalet.

FN:s (IPCC:s) prognoser över medeltemperaturökningen på jor-

den och även de forskningsstudier som ger policyförslag på hur de 

ökade koldioxidutsläppen ska hanteras bygger på skattningar som 

är osäkra. Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att se ut även om 

den samlade naturvetenskapliga forskningen bestämt pekar mot 

att jordens medeltemperatur kommer att öka markant med svåra 

skadeverkningar i särskilt vissa delar av världen. Men det finns också 

osäkerheter i beräkningarna av hur införda koldioxidskatter och 

andra åtgärder kan påverka utsläppen. Både de naturvetenskapliga 

och de samhällsekonomiska beräkningarna bidrar således till en 

osäkerhet om vad som är rätt nivå på koldioxidskatten. Eftersom 

det finns betydande osäkerheter är en relevant fråga därför hur stor 
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samhällskostnaden är av att felaktigt överskatta risken och skade-

verkningarna och sätta koldioxidskatten högre än vad som senare 

visar sig vara motiverat, jämfört med att felaktigt sätta skatten lägre 

än vad som senare visade sig ha behövts. Hassler m.fl. (2018) visar 

att kostnaden av att sätta skatten för högt är mycket lägre än den av 

att sätta skatten för lågt. Skälet är att konsumtionsförlusten av en för 

hög skatt är betydligt mindre än kostnaden vid ett katastrofalt miljö-

utfall. Deras slutsats är därför att försiktighetsargument talar för att 

sätta en ordentligt tilltagen skatt.256

Forskningen pekar således på att den nivå koldioxidskatten ligger 

på i Sverige ligger nära den optimala om den infördes i alla länder. 

Om Sverige vill agera förebild finns det därmed inga skäl att sänka 

skatten. Det finns inte heller några starka argument för att höja den. 

Då är det bättre att bredda basen för skatten genom att se över de 

undantag och nedsättningar som finns.

10 sammanfattande rekommendatio-
ner för en skön GRÖN skatteväxling
Jag avstår från att lägga ett mer precist förslag på en utvidgad grön 

skatteväxling eftersom jag inte har kunnat räkna på effekterna och 

inte heller utrett praktiska och juridiska problem, med mera. Utifrån 

min genomgång ovan vill jag ändå ge följande övergripande samman-

fattande rekommendationer avseende den allmänna inriktningen på 

en fortsatt grön skatteväxling i Sverige:

1. Forskningen visar att grön skatteväxling – rätt utformad – kan 

vara en effektiv metod för att komma till rätta med olika miljöpro-

blem men också att det finns fallgropar. Den finns en föreställning 

bland många förespråkare av grön skatteväxling att den har en dub-

256 Se också Fores (2018) avsnitt 5.5.
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belvinst i form av två välfärdshöjande effekter, nämligen att komma 

till rätta med miljö- och klimatproblem och samtidigt ge utrymme 

för sänkningar av skadliga skatter, framförallt skatt på arbetsin-

komster. Nationalekonomisk forskning visar dock att det inte finns 

något starkt stöd för detta. Skälet är att miljöskatten i praktiken 

utgör en indirekt beskattning av arbete som motverkar den direkta 

sänkningen av inkomstskatten. Utifrån mer politiskt-taktiska 

utgångspunkter är det dock förmodligen ändå lättare att införa och/

eller höja många gånger impopulära miljöskatter om de samtidigt 

kompenseras genom sänkning av andra skatter. Det gäller särskilt 

då miljöskatter kan ha negativa fördelningspolitiska effekter som är 

möjliga att motverka genom en grön skatteväxling. 

2. Ur ett internationellt perspektiv är de samlade intäkterna från 

miljöskatter som andel av BNP inte särskilt stora i Sverige. Den 

gröna skatteväxling på 15 miljarder kronor som aviserats av reger-

ingen inom ramen för januariöverenskommelsen skulle bidra till 

att Sverige går från att ligga strax under till strax över genomsnittet 

bland EU:s 28 medlemsländer. Även om miljöskatternas andel som 

BNP inte säger något om hur effektiva skatterna är kan måttet ändå 

användas som ett grovt referensvärde avseende den övergripande 

ambitionsnivån i miljöpolitiken.

3. Oavsett om det sker inom ramen för en grön skatteväxling eller 

inte, är det helt centralt att förstå vad Sverige kan åstadkomma med 

en väl utformad miljöpolitik när det gäller effekterna på den globala 

uppvärmningen. Sveriges samlade territoriella utsläpp av växthus-

gaser står endast för ungefär 1 promille av de samlade globala utsläp-

pen. Den nationalekonomiska forskningen visar också att det utan 

sanktioner mot icke deltagande länder förmodligen är omöjligt att 

uppnå stabila koalitioner av länder som gör stora klimatansträng-

ningar. Även om Parisavtalet kan vara ett stort steg framåt, visar en 



212

Robert Boije

sammanställning av vad de olika anslutna länderna hittills tagit på 

sig att medeltemperaturen kan öka med hela tre grader till år 2100. 

I praktiken spelar det därför ingen roll vad Sverige gör så länge inte 

många andra länder och framförallt de största utsläppsländerna – 

som Kina och USA – också tar sitt ansvar. Sverige kan dock med en 

väl utformad miljöpolitik agera förebild för andra länder och hoppas 

få med sig andra länder den vägen. Det gäller bland annat utform-

ningen av grön skatteväxling. En smart utformad miljöpolitik inne-

bär samtidigt att vi inte tar i så mycket att produktion och utsläpp 

bara flyttas från Sverige till andra länder och arbetslösheten ökar 

till följd av sådana åtgärder. Det senare skulle knappast kopieras av 

andra länder och därmed inte bidra till att Sverige ses som en före-

bild. Det skulle inte heller lösa några miljöproblem.

4. För att vi ska komma till rätta med den globala uppvärmningen 

är det avgörande att många länder, inklusive de länder som släpper 

ut allra mest växthusgaser, drar sitt strå till stacken. Forskningen 

pekar på att Sverige redan är en förebild när det gäller nivån på koldi-

oxidskatten. Den bedöms ligga i paritet med vad som vore optimalt 

om den infördes i alla länder om målet är att begränsa den globala 

uppvärmningen till 1,5 grader till slutet av detta sekel. Med tanke på 

detta och att de svenska utsläppen av växthusgaser inte utgör mer än 

ca en promille av de samlade globala utsläppen finns det inga starka 

skäl att höja nivån på koldioxidskatten i Sverige för att kompensera 

för andra länders brister. Det gäller oavsett om det sker inom ramen 

för en grön skatteväxling eller inte. Omvänt finns det heller inga 

starka skäl att sänka skatten. Vi bör däremot i det internationella 

arbetet verka för att sanktioner riktas mot länder som inte drar sitt 

strå till stacken.

5. För att inte i onödan prisa ut svensk produktion är det viktigt 

att de miljöskatter som införs eller höjs inom ramen för en utvidgad 
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grön skatteväxling läggs på i konsumtionsledet på både inhemskt 

producerade varor och konkurrerande importerade varor. Att lägga 

höga miljöskatter i producentledet på svensktillverkade varor om 

liknande skatter inte tas ut i konkurrentländer riskerar bara att prisa 

ut den svenska produktionen, öka arbetslösheten och istället bidra 

till ökade utsläpp på andra håll i världen. Med det sagt finns det ändå 

skäl att se över alla de undantag och nedsättningar som finns inom 

miljöbeskattningen, gällande bland annat stål- och gruvindustrin, 

inrikes sjöfart och olika regioner. Ju bredare basen är för miljöskat-

terna, desto mer verkningsfulla blir de.

6. Vid införande av nya miljöskatter eller höjningar av befintliga 

är det viktigt att de faktiskt   är effektiva styrmedel. Skatten på flyg-

resor, skatten på vitvaror och viss annan elektronik samt plastpå-

seskatten är alla exempel på nyligen införda skatter som knappast 

kan sägas uppfylla de kraven. Plastpåseskatten är tänkt att ingå i en 

utvidgad grön skatteväxling. Den politiska viljeinriktningen med 

dessa skatter är förstås vällovlig men om vi ska uppnå verklig miljön-

ytta och säkerställa att miljöpolitiken uppfattas som legitim, är det 

centralt att miljöåtgärderna är betydligt mer effektivt utformade än 

vad dessa exempel visar. Det är också viktigt att kalla skatter vid dess 

rätta namn. Skatter som har en reell och effektiv miljöverkan ska 

kallas miljöskatter. Skatter som inte effektivt träffar miljöproblemet 

eller som i huvudsak tas in av fiskala skäl ska inte kallas miljöskatter.

7. En internationell jämförelse talar för att det rimligen bör gå 

att höja ambitionsnivån i beskattningen av icke transportrelaterade 

utsläpp i Sverige. Det gäller i synnerhet om det sker inom ramen för 

en grön skatteväxling där viss kompensation ges genom att skatten 

sänks på annat. Enligt en sammanställning av OECD är det endast 

fyra länder som beskattar icke transportrelaterade utsläpp med mer 

än 30 euro per ton, vilket OECD anser vara en miniminivå. Sverige 



214

Robert Boije

ligger långt ifrån dessa nivåer. En höjning av energiskatten för upp-

värmning och borttagande av nedsättningen i vissa kommuner där 

en regional kompensation ges genom en skatteväxling genom en jus-

tering av grundavdraget skulle kunna ge incitament till energieffek-

tivisering utan stora negativa fördelningseffekter. Med en låg initial 

koldioxidskatt på till exempel stålproduktion som inte allvarligt ska-

dar konkurrenskraften kan intäkterna i en skatteväxling gå tillbaka 

till näringen och användas för att stödja och snabba på framtagande 

av den nya Hybrit-teknik som är tänkt att helt eliminera koldioxidut-

släppen i stålproduktionen.

8. Sett till den debatt som varit om flygskatten är en intressant 

notering att konsumtionen av kött, mejeriprodukter, bröd/spann-

målsprodukter men även restaurang/bar/café-besök har större koldi-

oxidutsläpp än flyget. Dessa produkter ligger också högt i rankingen 

med stora lokala och regionala utsläpp av kväve, svavel och partiklar. 

Trots att flera av dessa produkter är mat och därmed kan betraktas 

som basvaror anger konsumenterna att det till skillnad från flyget 

och fordonsbränsle är förhållandevis enkelt att göra aktiva miljöval 

här. Det talar sammantaget för att det förefaller motiverat att införa 

mer miljöstyrande skatter även inom dessa produktområden, även 

om det kan vara förenat med vissa gränsdragningsproblem. Grön 

skatteväxling kan då användas för att hantera negativa fördelnings-

effekter. Samtidigt finns säkerligen närings- och regionalpolitiska 

aspekter som kan göra detta politiskt svårt. Det är i så fall viktigt att 

motivera och vara transparent med detta från politiskt håll.  

9. Sverige bör i det internationella samarbetet verka för att fossila 

drivmedel till flyget ska beläggas med koldioxidskatt om inte andra 

globala system med utsläppsrätter kommer till stånd för flyget. Ett 

första angeläget steg vore att förmå samtliga EU:s medlemsländer 

att införa en koldioxidskatt på alla flygresor som vidtas från med-
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lemsländerna vid internationella flygresor och släppa den förlegade 

tolkningen av Chicagokonventionen. Det är otillbörligt att flyget, 

vars utsläpp dessutom på grund av höghöjdseffekten har dubbelt så 

stor negativ växthuseffekt som motsvarande utsläpp på marken, inte 

omfattas av någon koldioxidskatt. Flyget inom EU omfattas förvisso 

av det europeiska utsläppssystemet men det finns betydande undan-

tag inom detta system och det omfattar inte heller resor utanför EU. 

En global koldioxidskatt som administreras och tas in på nationell 

nivå vore mer effektivt. De intäkter en sådan skatt skulle inbringa, 

kunde inom ramen för en grön skatteväxling återföras till flygnä-

ringen för att stimulera och påskynda transformationen mot mer 

miljövänliga drivmedel.

10. För goda planeringsförutsättningar för hushåll och företag 

är det viktigt att skattesystemet är stabilt över tiden. Om syftet är 

att införa eller höja miljöskatter för att på sikt helt få bort ett visst 

utsläpp, kommer skattebasen och därmed skatteintäkten helt att 

försvinna om och när målet uppnås. Med detta syfte går det inte 

att skatteväxla permanent, till exempel genom att sänka skatten på 

arbete eller företagande. I detta fall är det bättre att använda de tem-

porärt ökade skatteintäkterna, som kommer att minska över tid, till 

temporära punktåtgärder som syftar till att snabba på omställningen 

mot ett mer hållbart samhälle. När det gäller särskilt beskattningen 

av bilismen fyller den både fiskala och miljömässiga syften. En upp-

skattning visar att med dagens beskattning av bilismen skulle 75 pro-

cent av intäkterna försvinna med en helt elektrifierad fordonsflotta. 

Ett utredningsarbete kring både de gröna och fiskala aspekterna 

kring beskattningen av bilismen torde därför vara brådskande. En 

distans-/positionsbaserad fordonsbeskattning (i praktiken en kilo-

meterskatt) är här ett intressant alternativ. Med en sådan beskatt-

ningsmodell kan också skatten lätt differentieras vid behov att ta 

regionalpolitisk hänsyn.
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Sammanfattningsvis har grön skatteväxling en viktig roll att 

fylla i den miljöpolitiska verktygslådan. Det gäller inte minst för att 

komma till rätta med koldioxidutsläppen och den globala uppvärm-

ningen. Som jag hoppats kunna visa är det samtidigt viktigt att inte 

föreskriva grön skatteväxling större förtjänster än vad den faktiskt 

kan bevisas ha. Samt att det också finns flera faktorer som är viktiga 

att beakta för att en grön skatteväxling ska bli effektiv – eller skön 

för att så här avslutningsvis återknyta till rubriken på mitt bidrag till 

denna antologi. 
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Inledning
Under de senaste dryga 200 åren har den extrema fattigdomen i 

världen minskat med närmare 90 procent. Lika stor är minskningen 

för andelen barn som dör innan de fyllt fem. Medellivslängden har 

mer än fördubblats, läskunnigheten niofaldigats och andelen männ-

iskor som lever i en demokrati mer än femtiofaldigats257. Listan över 

basala mått på livskvalitet som stigit kraftigt kan göras mycket lång.

Samtidigt har 18 av de 19 varmaste åren på jorden inträffat sedan 

millennieskiftet. Isarna vid Arktis krymper i rekordtakt, havsnivån 

har stigit med över 20 centimeter på 150 år och haven försuras258. Kli-

matförändringarnas effekter på det mänskliga livet är stora, och för-

väntas bli ännu större. Naturkatastroferna blir fler, såväl torka som 

extrem nederbörd ökar, sötvattenbristen förvärras och landmassor 

försvinner ner i de stigande haven. Så även listan över klimatföränd-

ringarnas effekter på människan kan göras mycket lång.

Lösningen på de här klimatproblemen är inte att börja gå bakåt i 

fråga om livskvalitet utan måste vara att ställa om samhället på ett 

sätt som gör att de sociala villkoren fortsätter att förbättras samti-

digt som klimatutsläppen minskar. Bara på det sättet kan alla FN:s 

17 globala mål om hållbarhet, som sträcker sig bortom klimat och 

inkluderar till exempel utrotad fattigdom och hunger, uppfyllas. 

Det är också en förutsättning för att få det breda folkliga stöd som är 

nödvändigt och för att alla världens länder ska vilja bidra.

Utöver klimatutmaningen står både världen och Sverige inför 

stora utmaningar även på migrations- och integrationsområdet. 

Antalet flyktingar i världen har ökat kraftigt och enligt UNHCR är 

idag över 70 miljoner människor på flykt. Även klimatförändring-

arna som sådana påverkar antalet människor som tvingas fly. Osä-

kerheten är stor, inte minst om man räknar in indirekta effekter, 

men om 30 år förväntas uppemot 200 miljoner människor vara så 

kallade klimatflyktingar.

257 Rosling (2018). 
258 NASA (n.d.) 
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Merparten kommer att fly inom hemlandet, men flyktingar kom-

mer också att söka sig till Europa och Sverige. Därför måste det 

svenska samhället förbereda sig för att kunna ta emot och integrera 

dessa människor. Den viktigaste nyckeln för att lyckas är att snabbt 

få in nyanlända i utbildning och arbete. Dessvärre har detta varit ett 

problem i Sverige under lång tid och behovet av reformer för att få 

fler att komma i jobb snabbare är mycket stort.

Klimat och integration –  
två ödesfrågor för Sverige
Som ett litet land med stort beroende av handel med omvärlden 

riskerar Sverige att drabbas hårt när klimatkrisen slår mot världs-

ekonomin, även om det finns andra länder som troligen riskerar 

att drabbas hårdare av klimatförändringarna i form av till exempel 

naturkatastrofer.

Centralt är att slå sönder myten om att klimatarbete inte kan 

kombineras med tillväxt i ekonomin. Under åren 2006–14 sänktes 

till exempel de svenska utsläppen med 19 procent medan ekonomin 

växte med närmare tio procent259. Det visar att det går att kombinera 

minskade klimatutsläpp med ekonomisk tillväxt. Det är mycket 

betydelsefullt att Sverige kan fortsätta att på detta sätt visa vägen för 

andra länder.

Att tillväxten fortsätter samtidigt som utsläppen minskar är 

enormt viktigt för att den svenska klimatomställningen ska vara 

verkningsfull på riktigt. Risken är annars att Sverige sänker klimat-

utsläppen genom att flytta företag och jobb utomlands. En sådan 

utveckling hade varit kontraproduktiv för att minska de totala 

utsläppen och är inte att ta globalt ansvar. Här bör Sverige istället ta 

på sig en internationell ledartröja och visa vägen för att få fler att inse 

259 Lång (2018). 
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att sänkta utsläpp och ekonomisk tillväxt är möjlig.

Men Sverige måste vara beredda att göra flera saker samtidigt 

eftersom vi parallellt med klimatutmaningarna står inför stora 

utmaningar på integrationsområdet. Klyftan mellan inrikes och utri-

kes födda är stor, inte minst vad avser deltagande på arbetsmarkna-

den. Detta är särskilt allvarligt med tanke på den lågkonjunktur som 

allt fler menar är på väg. 

Grön skatteväxling – en möjlig lösning
Båda de här utmaningarna – klimatförändringarna och bristande 

integration – kräver många och breda reformer. Ett viktigt steg är att 

förbättra de ekonomiska styrmedlen. En grön skatteväxling innebär 

en möjlighet att underlätta för investeringar och jobb i hela landet 

samtidigt som priset på klimatförstörande utsläpp höjs. Det är också 

en möjlighet att modernisera skattesystemet och låta skattenivåer 

för en ”gammal värld” där resurserna ansågs obegränsade och fokus 

låg på industrialisering och tillverkning ersättas av ett modernt sys-

tem med fokus på fler personer i arbete. Detta är en möjlighet som 

Sverige inte har råd att avstå.

Samtidigt är det viktigt att inse att det finns olika ekonomiska 

förutsättningar inom Sverige som måste tas på allvar. Framför allt 

handlar det om skillnaden mellan stad och land, där lands- och gles-

bygd är i större behov av till exempel transporter än större städer 

samtidigt som det saknas förutsättningar för kollektivtrafik eller 

utbyggnad av infrastruktur för laddning av bilar. Risken är att männ-

iskor utanför städerna uppfattar skatteväxlingen som så ekonomiskt 

betungande och världsfrånvänd att de varken lyssnar eller ser beho-

vet. Den gröna skatteväxlingen måste beröra alla i hela Sverige, men 

det finns goda skäl att se verkligheten som den är och tillåta vissa 

regionala skillnader.
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Egentligen är gröna skatteväxlingar inget nytt för Sverige. Bland 

annat genomförde Alliansregeringen i praktiken en omfattande 

sådan när man under en rad år kombinerade bland annat sänkta 

inkomst- och bolagsskatter med höjda energi- och koldioxidskatter. 

Förutom att det visade att det går att kombinera ekonomisk tillväxt 

med sänkta utsläpp var det också en politik som fick fler i arbete, 

bröt utanförskap och ökade de samlade skatteintäkterna. Genom 

att fortsätta det här tänket och intensifiera arbetet för att sprida 

kunskaperna kan ett litet land som Sverige göra största möjliga nytta 

för såväl den globala utsläppsminskningen som för att minska utan-

förskapet. En skatteväxling som bidrar till att minska utanförskapet, 

inte minst hos utrikes födda, innebär dessutom att risken minskar 

för att samhällsutmaningar såsom just migration och integration 

tränger ut och tar viktigt fokus från den avgörande frågan om kli-

matomställningen i den politiska diskussionen.

En grön skatteväxling är inte det enda möjliga sättet att minska 

klimatutsläppen, utan måste tvärtom kombineras med annat. Denna 

text är dock fokuserad på just den gröna skatteväxlingen och, utifrån 

formuleringarna i det så kallade 73-punktsprogrammet samt i enlig-

het med uppdraget från Fores, ge inspel och inspiration kring hur en 

sådan bör vara utformad för att göra största möjliga nytta. 

Sänkta arbetsgivaravgifter –  
en väg till fler i arbete
Med utmaningar som bristande integration, ökat utanförskap och 

svårigheter med jobbtillväxt på landsbygden är det uppenbart att 

Sverige behöver underlätta för fler att ta sig in på arbetsmarknaden 

och att det då krävs lägre kostnader och starkare incitament för att 

anställa. I grund och botten är breda generella skattesänkningar i 

syfte att skapa jobb att föredra eftersom de innebär att gränsdrag-
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ningsproblem undviks. Samtidigt är insatser för att sänka trösklarna 

till arbetsmarknaden viktigare för vissa grupper än för andra. Sär-

skilt gäller detta de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

Prioriterat för att få in fler på arbetsmarknaden är att sänka 

kostnaderna för att anställa och i detta spelar självklart arbetsgivar-

avgifterna en stor roll. Arbetsgivaravgiften som idag ligger på drygt 

31 procent består av flera olika delar. Det framgår av Figur 1 att den 

enskilt största är den så kallade allmänna löneavgiften. Denna del av 

arbetsgivaravgiften har höjts kontinuerligt under en lång rad år. Bara 

de senaste tio åren har den höjts från att utgöra drygt sju procent av 

arbetsgivaravgiften till att idag vara närmare tolv procent. Löneav-

giften är i sig inte heller kopplad till vare sig socialförsäkringssyste-

met eller ålderspensionen utan utgör helt enkelt en extra skatt på 

Figur 1. Arbetsgivaravgiftens delavgifter (Procent). 

Källa: Skatteverket
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arbete. Det innebär att en sänkning – eller ett borttagande – av löne-

avgiften skulle vara ett rimligt och lämpligt första steg i att minska 

kostnaderna för anställningar. 

När skattehöjningarna i en grön skatteväxling ger resultat och 

utsläppen reduceras minskar skattebaserna för miljöskatter. Den 

övergångsperioden är (tyvärr) väldigt lång i dagsläget, men det är 

likväl viktigt att skattesänkningarna sker på ett sådant sätt att fler 

kommer in i arbete. På så sätt ökar skattebasen från arbete och kan 

på lång sikt ”ersätta” skatteintäkterna från miljöskatter. 

Den reform i närtid som gav sänkta skatter på att anställa är den 

sänkta arbetsgivaravgiften för unga som infördes 2007 (och för-

stärktes två år senare). Kritik har riktats mot reformen för att vara 

dyr och ineffektiv men en nyligen publicerad forskningsrapport 

visar att effekterna underskattades av de första utvärderingarna. I 

stället för 6 000 nya jobb skapades över 18 000 jobb. Rapporten visar 

också att sysselsättningseffekten var liten för företagen med få unga 

och därmed de minsta skattelättnaderna. Däremot var effekterna 

stora för företag med många unga anställda och där skatten därför 

sänktes relativt sett mycket.260

I grunden bör Sverige göra generella och substantiella sänkningar 

av arbetsgivaravgiften. Tillsammans med andra reformer kring 

framförallt anställningar är de en grundbult för ett bättre fungerande 

näringsliv. Men bruttokostnaden av sänkt arbetsgivaravgift är hög 

för statskassan och det kan ta tid innan de positiva sysselsättnings-

effekterna uppkommer. Sänkningarna bör därför ske över en lång 

period med prioritering efter förväntade samhälleliga effekter. Ovan 

nämnda forskning visar att de önskade effekterna blir som störst om 

skattesänkningen blir substantiell för grupper som står långt från 

arbetsmarknaden och för den typen av jobb som i stor utsträckning 

fungerar som instegsjobb. 

260 Daunfeldt, Gidehag, & Rudholm (2019).

Figur 1. Arbetsgivaravgiftens delavgifter (Procent). 

Källa: Skatteverket
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Höjda klimatskatter
En rätt genomförd grön skatteväxling kan och måste ha som mål att 

minska koldioxidutsläppen. Således bör skattehöjningarna inom 

den gröna skatteväxlingen i huvudsak vara inriktad mot en höjd kol-

dioxidskatt. Detta är ett generellt ekonomiskt styrmedel som mini-

merar gränsdragningsproblematik och maximerar effektiviteten. 

Enligt OECD är koldioxidskatt, tillsammans med utsläppshandels-

system, det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen. 

Ytterligare en fördel med att höja just koldioxidskatten är att 

erfarenheterna visar att denna åtgärd skapar incitament till nya 

innovationer inom flera och breda sektorer samtidigt. Redan idag 

sticker Sverige ut i en internationell jämförelse vad avser nivån på 

koldioxidskatten. Det är i sig ett viktigt skäl till att svenska företag 

är världsledande inom ny fossilfri teknik. Denna utveckling har all 

möjlighet att accelerera om trycket på omställning ökar ytterligare. 

Långsiktigt har Sverige allt att vinna på att fortsätta gå före och göra 

oss än mindre fossilberoende för att istället producera på de miljö-

vänliga sätt som kommer att efterfrågas i framtiden. 

Höjd koldioxidskatt riskerar emellertid att slå ojämnt över landet. 

Många företag och människor, inte minst på landsbygden, är fortfa-

rande starkt beroende av transporter som drivs med fossila bränslen 

för att kunna bedriva sin verksamhet och bibehålla en hög livskvali-

tet. Det är därför viktigt att den höjda koldioxidskatten genomförs 

stegvis samt kombineras med andra åtgärder. Exempel på sådana 

är ett utvecklat system för bonus-malus och andra åtgärder för att 

underlätta övergången till förnybara bränslen (till exempel att möj-

liggöra fossilfri laddning och tankning i hela landet), stöttande av 

energieffektiviseringar, och åtgärder för att flytta transporter från 

väg och flyg till järnväg. Vidare är det viktigt att påpeka att alternati-

ven till den fossila energin, det vill säga till exempel skog och vatten-

kraft, till stor del finns på landsbygden och det är således just dessa 

områden som har mest att vinna på att omställningen sker.
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För att klimatomställningen ska lyckas är det folkliga stödet cen-

tralt. Upplever människor att det pris de betalar för omställningen 

är oproportionerligt högt riskerar omställningen att bli kontrapro-

duktiv och istället övergå till protester liknande dem vi sett i bland 

annat Frankrike. Det bör således övervägas att kombinera den höjda 

koldioxidskatten även med åtgärder som kompenserar eventuella 

prisökningar för ”vanligt folk”, till exempel genom sänkta skatter för 

låg- och medelinkomsttagare. 

En annan utmaning med koldioxidskatten är att internationella 

konventioner i dagsläget gör att en stor del av flyget står utanför såväl 

den här typen av beskattning som utsläppshandeln. Detta är fallet 

trots att flyget, både genom förbränning och så kallade höghöjdsef-

fekter, orsakar stora klimatproblem. Dagens system med en skatt på 

flygstarter från Sverige, oavsett bränsle, ger tyvärr inga incitament 

till ett mer miljövänligt flyg och måste därför reformeras. Det mest 

logiska är att även flyget betalar någon form av skatt på utsläppen, 

men så länge internationella avtal förbjuder detta måste andra lös-

ningar till. Exempel på sådana är att differentiera nuvarande startav-

gift utifrån resans förväntade utsläpp och införa krav på obligatorisk 

inblandning av förnybart bränsle. 

Maximera skatteväxlingen – satsa på 
tjänstesektorn
En av nycklarna för att maximera den gröna skatteväxlingens effek-

ter på å ena sidan jobb och integration och å andra sidan klimatet, är 

att förändra synen kring att svensk framtid endast finns i industrin. 

Idag särbehandlas stora delar av industrin genom såväl subventioner 

som riktade satsningar. Det är bygger på gamla föreställningar om 

vilka näringar som skapar jobb och riskerar att försvåra den nödvän-

diga klimatomställningen.
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Sett över de senaste snart 20 åren är det tjänstesektorn som stått 

för merparten av jobbtillväxten. Det handlar till exempel om så 

kallade RUT-jobb, transporttjänster samt jobb inom hotell och res-

taurangnäringen. Sedan millennieskiftet har jobbtillväxten i tjäns-

tesektorn varit dubbelt så stor som i den övriga ekonomin261. Tittar 

man mer noggrant på de utomeuropeiska invandrare som fått jobb 

i Sverige är mönstret ännu tydligare. Över var fjärde person som går 

från arbetslöshet till jobb i hotell-. och restaurangbranschen kom-

mer från Afrika och Asien. Det är tre gånger så stor andel som inom 

tillverkningsindustrin262. Den starka utvecklingen i tjänstesektorn 

har, förutom att den gett nästan 600 000 personer jobb263, också 

inneburit tillväxt och utveckling över hela landet.

Den gren av tjänstesektorn jag känner bäst till är besöksnäringen, 

där jag sedan flera år är ordförande i bransch- och arbetsgivarorga-

nisationen Visita. Det är en näring med mycket stark jobbtillväxt, 

men också en näring som i hög grad är beroende av transporter för 

att kunna locka gäster. I grova drag står just transporterna för en 

tredjedel av de svenska utsläppen264. Besöksnäringen kan således 

sägas vara en del av både klimatutmaningen och jobb- och integra-

tionslösningen och får därför fungera som utgångspunkt för nedan-

stående resonemang, men det kan med stor sannolikhet breddas till 

fler tjänstegrenar.

Besöksnäringen utmärker sig dessutom genom att den till sin 

natur är en lågförbrukare av koldioxid och andra klimatgaser, 

insatsvarorna i produktionen är oftast få och behovet av energi är 

lågt. Dessutom kännetecknas sektorn av den stora andelen personal-

kostnader i förhållande till den totala kostnadsmassan. Dessutom 

är jobben svåra att flytta utomlands. Med andra ord: Efterfrågan på 

personal kommer att kvarstå under lång tid samtidigt som personal-

261 Nationalräkenskaperna, SCB.
262 Daunfeldt m. fl. (2019).
263 Nationalräkenskaperna, SCB.
264 Naturvårdsverket (2019).
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kostnaden är avgörande för företagens möjligheter till lönsamhet 

och tillväxt. Mot denna bakgrund är det centralt att de skattesänk-

ningar på jobb och arbete som ska ske inom den gröna skatteväx-

lingen snarare utgår från sektorer som besöksnäringens villkor och 

förutsättningar än den klassiska industrins.

Besöksnäringen har under många år vuxit kraftigt. Under de 

senaste fem åren har näringen i genomsnitt vuxit med 6000 nya jobb 

varje år265, och genererar idag fler jobb än till exempel livsmedelsin-

dustrin, fordonsindustrin eller stål- och metallindustrin266. Tillväxt-

takten i besöksnäringens jobbskapande har sedan millenieskiftet 

varit närmare fyra gånger så stor som i hela ekonomin267. Trots den 

här utvecklingen är potentialen större och över sex av tio företag 

vill anställa ännu fler. Men en av de största bromsklossarna är nuva-

rande skatteregler. Nästan vart tredje företag i näringen uppger att 

de är ett stort hinder för tillväxt268. 

Det här visar att företag i en av de snabbast växande näringarna, 

som är överlägset bäst på att ge nyanlända och unga en fot in på 

arbetsmarknaden, hade anställt ännu fler om skatterna på anställda 

var lägre. Förutom att det ger människor som annars står långt ifrån 

arbetsmarknaden en möjlighet att gå till egen försörjning innebär 

det också en större skattebas. De positiva effekterna för såväl indivi-

der som samhället blir som störst när personer kan gå från arbetslös-

het till sitt första jobb, vilket visar på att de sänkta skatter på jobb och 

arbete som ingår i den gröna skatteväxlingen bör riktas mot service-

sektorn som är den som är bäst på att erbjuda den här typen av jobb.

Ytterligare ett exempel på en del av tjänstesektorn med stor 

potential att växa är återanvändning och återvinning. Dels är en till-

växt inom denna sektor i sig ett nödvändigt bidrag i omställningen 

till ett mer hållbart samhälle, dels innebär självklart en tillväxt i 

265 Nationalräkenskaperna (säsongsrensat), SCB.
266 Tillväxtverket (2019).
267 Nationalräkenskaperna (säsongsrensat), SCB.
268 Tillväxtverket (2018).
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sektorn stora möjligheter till fler arbetstillfällen. Idag består sektorn 

till stor del av aktörer som på ett eller annat sätt behöver offentligt 

stöd. För att en reell tillväxt inom denna sektor ska vara möjlig måste 

förutsättningarna att driva företag inom den förbättras avsevärt och 

då är sänkta kostnader på arbete helt centrala.

Utöver sänkt skatt på jobb och höjd koldioxidskatt måste den 

gröna skatteväxlingen innebära reformer som ger alla näringar 

samma förutsättningar att bidra till klimatomställningen. Idag sub-

ventionerar staten till exempel den energislukande industrin med 

miljardbelopp varje år. Det gäller särskilt i fråga om energiskatten 

där ett företag i den framväxande besöksnäringen betalar 34,7 öre/

kWh i elskatt medan ett företag i tillverkningsindustrin endast beta-

lar 0,5 öre/kWh. 

Till detta kan läggas att satsningar på forskning och stöd till bland 

annat energieffektivisering oftast riktas mot de allra största företa-

gen. Det är en ordning som går tvärtemot ambitionen om en klimats-

mart omställning som skapar jobb där alla näringsgrenar ska bidra. 

Den här snedfördelningen av subventioner och stöd måste åtgärdas 

och då är den kommande gröna skatteväxlingen en möjlighet.

Grön skatteväxling ger en chans att 
ställa om
Sverige står, likt många andra länder, inför stora utmaningar både 

vad avser klimatet och tudelningen på arbetsmarknaden. Den gröna 

skatteväxlingen innebär att vi kan angripa båda dessa utmaningar 

samtidigt genom att kostnaderna för miljöfarliga råvaror, utsläpp 

och energi höjs och att kostnaderna för jobb och företagande sänks. I 

förlängningen leder detta till att vi kan ta stora steg mot ett samhälle 

där den skadliga resursförbrukningen minskar och att fler männ-

iskor får möjlighet till jobb och därigenom kan bidra till vår gemen-
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samma välfärd. Den gröna skatteväxlingen innebär en möjlighet att 

styra åt rätt håll. 

I en tid när vi behöver bort från ”prylsamhället” och en skadlig 

resursanvändning för att istället erbjuda och konsumera mer upp-

levelser måste beskattningen hänga med och styra mot det. När 

transporterna behöver förändras till att bli mer klimatvänliga kan 

skatterna vara en del av den förändringen. Likaså kan skatterna spela 

en roll när vi vet hur viktigt det är för såväl samhället som enskilda 

att alla människor har ett arbete att gå till.

Med den kunskap vi har idag kan vi hitta nya lösningar som stäl-

ler om vårt samhälle mot något som är mer långsiktigt hållbart. Vi är 

faktiskt en bit på vägen redan men vi är inte framme.

Det är också viktigt att detta inte stannar vid att vara en omställ-

ning för några få som har råd utan blir ett reformarbete som har stöd 

från det stora flertalet. Omställningen till ett mer hållbart samhälle 

kommer att innebära påfrestningar, men en grön skatteväxling 

innebär en stor möjlighet för fler att känna sig delaktiga och dess-

utom dra nytta av de positiva effekterna i form av fler i arbete och ett 

samhälle som står bättre rustat för att möta framtidens utmaningar. 

Omställningen är både nödvändig och möjlig att genomföra, men det 

är av största vikt att såväl politiken som näringslivet och engagerade 

människor är tydliga med vart vi är på väg. Målet för resan måste bli 

tydligt och något som fler eftersträvar. Idag är både målet och vägen 

dit alltför otydlig för alltför många.

Den gröna skatteväxlingen måste därför både utformas och kom-

municeras på ett sätt så att människor och företag vill och kan vara 

med. I min värld har vi en gyllene möjlighet just nu.
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Inledning269

”Gräv där du står!” Min utgångspunkt för en diskussion kring grön 

skatteväxling i Sverige är Lagen om skatt på energi.270 Det är på sätt 

och vis en begränsning, eftersom det finns många andra tänkbara 

skatter i en grön skatteväxlingsreform. Icke desto mindre är beskatt-

ningen av fossila bränslen den mest naturliga startpunkten om vi 

snävar in diskussionen till att främst gälla klimatpolitiken. Jag tar 

sålunda avstamp i befintlig lag med avsikt att föreslå några smärre 

justeringar, några små steg framåt i arbetet med att förbättra vårt 

energiskattesystem. Utrymmet är ett av skälen till att jag här nöjer 

mig med några reflektioner kring tänkbara förbättringar av energi-

beskattningen i ett skatteväxlingsperspektiv.271 

Ett grävande kräver en spade, alldeles oavsett vem som står för 

grävandet och vilket område det gäller. Journalisten gräver på sitt 

sätt, nationalekonomen på sitt, ofta med något annorlunda meto-

der, även om det grundläggande syftet är att ta fram ny kunskap. 

Det viktigaste redskapet för den nationalekonom som vill diskutera 

möjligheter till grön skatteväxling i Sverige är grundläggande resurs-

fördelningsteori. Låt oss därför kort nämna några ord om skatter i 

allmänhet, varefter vi går in på de konceptuella resonemangen. 

Skatter har i allmänhet effekter på samhällsekonomin viktigaste 

aggregat; till exempel konsumtionens sammansättning, valet mel-

lan arbete och fritid, konsumtions, investerings och sparandebeslut 

samt i förekommande fall effekter på utrikeshandel. Skattesystemet 

kan också ha effekter på yrkesval och påverkar sålunda ekonomins 

förmåga att utnyttja samhällets gemensamma resurser. Här kan 

även nämnas systemets administrativa kostnader, uppbördseffek-

tivitet och kontrollfunktioner, samt hur det påverkar tredje man i 

form av redovisningsprinciper (bokföring). Skatter kan beskrivas på 

269 Jag är tacksam för synpunkter ifrån en anonym granskare samt diskussioner med Per-Olov Johansson. Jag 
följde dock inte alltid råden, så är därför ansvarig för ev kvarvarande brister.  
270 Finansdepartementet (1994).
271 Om till exempel inrikesflyget beskattades för sina utsläpp, Brännlund & Kriström (2020), kommer att innehålla 
ett mer omfattande förslag till reformering av energibeskattningen. 
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ett flertal olika sätt. Direkta skatter är till exempel inkomstskatter 

eller företagsskatter. Indirekta skatter består bland annat av mer-

värdesskatt på konsumtionsvaror. Förmögenhetsskatter är ytterli-

gare en typ av skatt. Man kan också dela in skatter grovt sett i fyra 

olika typer; styckskatter (exempelvis 10 kr per enhet), ad-valorem 

skatter (exempelvis mervärdesskatt), vinstskatter och klumpsum-

meskatter. Dessa skatter skiljer sig åt i hur de påverkar resursalloke-

ringen. ”Snedvridande” skatter ger upphov till så kallade skattekilar. 

Anledningen till detta är att de ger en skillnad mellan vad köparen 

betalar och vad säljaren får.  Snedvridningen uppstår dock endast 

för de varor som hushållen värderar positivt. Miljöskatter och andra 

effektivitetsbetingade skatter har således en ”rättvridande” effekt 

på priserna. 

Utgångspunkten för vår konceptuella modell är en liten öppen 

marknadsekonomi med ett betydande inslag av energiintensiv och 

konkurrensutsatt industri. För att renodla framställningen betrak-

tar vi en perfekt marknadsekonomi utan inslag av imperfekt konkur-

rens. Däremot finns en negativ externalitet, här utsläpp av något slag 

som har negativa konsekvenser för olika aktörer i ekonomin. Vi tar 

ett brett grepp över ekonomin, eftersom skatteförändringar kom-

mer att påverka alla marknader i en perfekt marknadsekonomi (om 

än närmast omätbart på vissa marknader). Om vi i detta så kallade 

allmänna jämviktsperspektiv tänker oss ett fall där endast arbete är 

beskattat och vi inför en miljöskatt, förefaller det intuitivt rimligt 

att en skatteväxling, det vill säga vi använder intäkterna från miljö-

skatten till att sänka skatten på arbete, är bra för ekonomin och dess 

aktörer.272 Enkelt uttryckt får nu de som använder miljön ”gratis” 

betala ett pris för de tjänster vårt ekosystem bidrar med, medan vi 

sänker skatten på arbete; skatten höjs på vad vi vill ha mindre av och 

sänks på ett sätt som många skulle uppfatta vara positivt. Exakt vad 

skatteintäkterna används till görs inte explicit här, men eftersom 

272 I tekniska termer välfärdshöjande, enkelt uttryckt att åtminstone en person föredrar skatteväxlingen utan att 
någon annan får det sämre av förändringen. 
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skatteväxling är just en växling spelar detta inte någon större roll för 

vårt resonemang. 

Notera att en sådan skatteväxling inte ens i denna stiliserade 

modell behöver innebära att alla aktörer får det bättre, om ”för-

lorarna” inte kompenseras av ”vinnarna”. Ekonomin ställer om sig 

och det är naturligt att vinsterna minskar i aktiviteter som på sätt 

och vis tidigare subventionerats genom att de inte behövt betala en 

miljöskatt. Vad vi vet från den ekonomiska teorin är att om miljö-

skatt inte sätts alltför hög, det vill säga högre än vad utsläppen kostar 

samhället (på marginalen), är en grön skatteväxling samhällsekono-

miskt lönsam.273 Detta teoretiska resultat är grundläggande i miljö-

ekonomin och ger ett teoretiskt stöd för att använda miljöskatter 

i miljöpolitiken. I och för sig säger den grundläggande teorin inte 

mycket om vad intäkterna från en miljöskatt egentligen skall använ-

das till. Det är underförstått att intäkterna används där de gör störst 

nytta. Det kan vara att sänka en annan störande skatt, vilket är den 

gröna skatteväxlingens grundläggande tanke.

När tankarna på en grön skatteväxling började formaliseras av 

ekonomer i början av 1990-talet pekade man på den dubbla vinsten 

av skatteväxling, enkelt uttryckt ”mer jobb, bättre miljö”. Mer pre-

cist identifierades olika typer av dubbla vinster. 

• Svag dubbel vinst. Genom att använda intäkterna från 

miljöskatten till att sänka störande skatter istället för att 

återbetala dem som klumpsummor till skattebetalarna 

ökar välfärden.  

• Mellansvag dubbel vinst. Det är möjligt att hitta en störande 

skatt så att en skatteväxling mellan en miljöskatt och 

denna störande skatt leder till en välfärdsförbättring (för-

utom miljöförbättringen). 

273 Om de som förlorar på växlingen de facto kompenseras av vinnarna är växlingen Paretosanktionerad, därför 
att de totala vinsterna är större än de totala kostnaderna. I den ekonomiska litteraturen betraktas en åtgärd som 
lönsam om det finns en kompensation som gör att ingen får det sämre. Detta så kallade Kaldor-Hicks kriterium är 
inte okontroversiellt.  
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• Stark dubbel vinst. Skatteväxling mellan miljöskatter och 

störande skatter i allmänhet leder till en välfärdsförbätt-

ring, exklusive miljövinsten

I ekonomiska termer handlade sålunda diskussionen om effektivi-

tet. Som vi skall se handlar diskussionen idag mer om fördelnings-

frågor. Tanken kring den ”svaga vinsten” handlar numera om mer 

vilka som vinner och förlorar och hur man explicit kan kompensera 

förlorarna med klumpsummor, snarare än om värdet av att sänka 

störande skatter. Den ”mellansvaga” formen är lite väl vag och svår 

att analysera och har därför rönt mindre intresse. Mycket av debat-

ten inom ekonomskrået har dock gällt frågan om det finns en ”stark 

dubbel vinst”. Jag skall kortfattat kommentera den debatten nedan. 

Den intressanta frågan är dock egentligen om en given grön skatte-

reform är samhällsekonomiskt lönsam, vilket innebär att vi måste ta 

hänsyn till miljövinsten i våra resonemang.   

Men hur kan det vara möjligt att en grön skatteväxlingsreform 

inte per automatik ger ”dubbla vinster”? Finns det egentligen något 

skäl att avstå ifrån sådana reformer ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv? För att kunna närma oss ett svar på den frågan utgår vi 

ifrån vår ytterst stiliserade modell. Ju närmare vi kommer en verklig 

marknadsekonomi, desto svårare blir det att ge ett entydigt svar på 

frågan. Det finns dock ett värde i att försöka blottlägga de grundläg-

gande mekanismerna.   

När den ”dubbla vinsten” inledningsvis diskuterades tänkte man 

sig ett fall med oberoende marknader, en marknad där konsumtio-

nen är förknippad med negativa externa effekter och en arbetsmark-

nad (samt en marknad där konsumtionen inte har några negativa 

sidoeffekter).  När en miljöskatt införs ger detta ett högre pris på 

varor som var förknippade med negativa externaliteter. Därmed 

minskar konsumtionen av dessa varor och om inte miljöskatten är 

för hög ger detta en samhällsekonomisk vinst, även om konsumtio-

nen minskar.
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Låt oss för det fortsatta resonemanget anta att miljöskatten 

precis motsvarar den samhällsekonomiska marginalkostnaden och 

att denna kostnad är konstant. Om vi till exempel inte hade någon 

miljöskatt på bensin och vi införde en sådan skatt skulle vi med all 

sannolikhet köra mindre bil, vilket innebär en välfärdsförlust. Totalt 

sett innebär detta dock en samhällsekonomisk vinst, därför att vi 

får en miljövinst; värdet av denna miljövinst är skatten gånger hur 

mycket vi minskar utsläppen, en summa som är större än den förlust 

vi gör på att köra mindre bil (det förutsätter att vi kör mindre bil när 

bensinpriset stiger, en rimlig utgångspunkt). Om skatteintäkterna 

används för att sänka skatten på arbete ger detta också en vinst (vi 

har mer pengar kvar i plånboken även vid given arbetstid, men san-

nolikt ökar arbetsutbudet när skatten sänks). Så långt är det svårt att 

se att en grön skatteväxling har några baksidor. Resonemanget kom-

pliceras dock när vi tar hänsyn till att en marknadsekonomi anpassar 

sig till nya förhållanden.   

Skatteväxlingen har gjort konsumtionen relativt dyrare, det är 

ju också tanken bakom det hela; en minskad konsumtion ger mil-

jövinster. Men att konsumtionen blir dyrare får en indirekt effekt 

på arbetsutbudet och det går att göra troligt att det minskar. Lön-

samheten för en entreprenör med en timmerlastbil påverkas på ett 

annat sätt än den som äger ett konditori, av en skatteväxling som 

inkluderar fossila bränslen och skatt på arbete. Exakt hur dessa två 

företagare ändrar sitt beteende är inte lätt att säga, men överlag kan 

vi förmoda att den indirekta effekten på arbetsutbudet även får en 

effekt på skatteintäkterna. 

Det för för långt här att gå in på alla detaljer, men den enkla 

intuitionen leder tyvärr inte alltid rätt, inte ens i ytterst stiliserade 

modeller.274 I litteraturen har man identifierat en så kallad skattein-

teraktionseffekt, som innebär att skatteförändringen även påverkar 

hur mycket vi använder av andra produktionsfaktorer, till exempel 

274 Resonemanget baseras på en teoretisk modell för välfärdsanalys av en skattestörd ekonomi i allmän jämvikt, se 
Kriström (2019).  
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realkapital. I korthet kompliceras analysen av skattesystemet och 

vi måste ta hänsyn till hur ekonomin i stort påverkas. Kanske de 

mest kända arbetena på detta tema är Bovenberg & van der Ploeg 

(1994) och Bovenberg & Goulder (1996). Enligt deras modell måste 

miljöskatten, i en grön skatteväxling, sättas lägre än den marginella 

miljökostnaden, just på grund av skatteinteraktionseffekter. Dessa 

och andra artiklar på samma tema bidrog till en viss skepticism kring 

grön skatteväxling, i alla fall inom ekonomskrået. Jaeger (2013) sam-

manfattar den litteraturen och levererar, i mitt tycke, viktig kritik av 

den litteratur Bovenberg & van der Ploeg (1994) initierade.  Person-

ligen anser jag att det blev för mycket fokus på ”dubbla vinster” och 

för lite på den mer intressanta frågan, nämligen om en grön skatte-

växling är samhällsekonomiskt motiverad rent empiriskt. 

Om vi närmare oss det svenska skattesystemet måste vi i den prin-

cipiella diskussionen beakta att vi har en bred uppsättning skatter. 

Det komplicerar den konceptuella analysen av skatteväxling högst 

avsevärt. Den så kallade ”teorin om andra bästa världar”, vilket också 

var utgångspunkten för till exempel Bovenberg & Goulder (1996), 

lär oss att om vi har en svårt skattestörd ekonomi, behöver inte en 

synbarligen vettig åtgärd på en marknad, till exempel att sänka en 

störande skatt, vara välfärdshöjande. Det innebär givetvis inte att vi 

skall avstå från att förändra skattesystemet, däremot finns det inte 

automatiskt någon ”dubbel vinst” att hämta från grön skatteväxling. 

Det är, som sagts, snarast en empirisk fråga, då teorin inte ger något 

entydigt svar. 

Debatten har tidigare handlat om att växla miljöskatter mot skat-

ter på arbete, vilket i sig begränsar möjligheterna att hitta ”dubbla 

vinster”. En mer naturlig utgångspunkt är att betrakta miljöskat-

terna som ett viktigt instrument i miljöpolitiken. Se istället på möj-

ligheterna som (förmodat) ökade skatteintäkter miljöskatten ger. Vi 

kan då sänka andra skatter, men det finns också möjligheter att bidra 

till lösningar på samhällsproblem som kräver specifik offentlig kon-
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sumtion. Det är också möjligt att en kombination av sänkta skatter 

och ökad offentlig konsumtion är att föredra. En tilltalande ansats 

är att först undersöka om det är samhällsekonomiskt motiverat att 

höja (eller införa) en miljöskatt. Först i ett andra steg penetreras de 

möjligheter som förändrade miljöskatteintäkter ger. Det är också 

rimligt att fråga sig varför vi bör begränsa oss till reformer där skat-

teintäkterna är oförändrade. Det kanske finns välfärdshöjande 

skattereformer där vi tillåter att skattenettot inte blir noll. Som 

nämnts är debatten om det finns dubbla vinster kanske något av ett 

stickspår, eftersom fokus bör ligga på att finna samhällsekonomiskt 

motiverade förändringar. Det är möjligen därför som debatten kring 

miljöskatter, inte minst i Tyskland, numera mer handlar om att finna 

”rättvisa” miljöskattereformer. Tanken att sänka snedvridande 

skatter har ersatts av undersökningar kring hur vi med klumpsum-

metransfereringar kan åstadkomma ”rättvisa” förändringar av 

miljö- och energiskatter. Beroende på hur vi viktar olika inkomst-

grupper, kan vi finna lönsamma skattereformer på miljöområdet. 

Ett tidigt exempel ges i Harrison & Kriström (1997) i ett bidrag till 

Skatteväxlingsutredningen.275 

Avslutningsvis har jag så här långt inte nämnt det faktum att det 

ur ett svenskt perspektiv är naturligt att betrakta skatteväxlings-

reformer utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv, inte minst 

därför att den svenska ekonomin är liten, öppen och relativt energi-

intensiv. Jag nöjer mig här med att kommentera något kring empirin. 

En skatteväxling mot fossila bränslen påverkar olika svenska indu-

strisektorer på olika sätt, mycket beroende på de fossila bränslenas 

kostnadsandelar. Sålunda påverkas läkemedelsindustrin annor-

lunda än stålindustri av en skatteväxling arbete/fossila bränslen. För 

empiriska analyser med allmänna jämviktsmodeller, se Harrison & 

Kriström (1997) (innan utsläppshandeln); Hill & Kriström (2005) 

beaktar utsläppshandel och studerar olika klimatmål; Kriström m.fl. 

275 Skatteväxlingskommittén (1997a). 
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(2019) införlivar olika övervältringsmöjligheter gentemot andra län-

der i analysen. Hur ”konkurrenskraften” påverkas av klimatpolitik i 

form av grön skatteväxling är inte lätt att säga, därför att ”konkur-

renskraft” är ett mångfacetterat och svårgripbart begrepp. Återigen 

är det mer intressant att undersöka om en reform är samhällseko-

nomiskt lönsam. Empirin visar att det är svårt att hitta lönsamma 

reformer ur ett effektivitetsperspektiv. Hur vi återför skatteintäkter, 

det vill säga fördelningsfrågorna, och värdet av miljöförbättringar är 

centrala i en samhällsekonomisk analys. 

Låt oss innan vi går in på hur energibeskattningen ser ut och hur 

den kan göras bättre, närma oss frågan om hur förutsättningarna för 

en skatteväxlingsreform i Sverige ser ut i dagsläget. Det är väsentligt 

att beakta ett antal ”randvillkor”, mer allmänt de begränsningar och 

möjligheter som finns. Ett viktigt ”randvillkor” är unionsrätten och 

den flora av överenskommelser som finns mellan medlemsländerna 

kring energi- och miljöfrågor, det gäller inte minst på energiskat-

teområdet. Det gäller även de möjligheter som finns för Sverige att 

samarbeta med andra EU-länder i den icke-handlande sektorn när 

det gäller minskningen av klimatutsläpp. Den så kallade ansvarsför-

delningsförordningen, ESR, innebär att de utsläpp som inte omfat-

tas av utsläppshandeln, det vill säga från transporter, småskalig 

uppvärmning, lätt industri samt utsläpp av metan och lustgas från 

jordbruket, år 2030 ska vara minst 30 procent lägre än 2005. Detta 

beting fördelas över medlemsländerna enligt en viss ansvarsfördel-

ning. För Sverige gäller att utsläppen från ESR-sektorn år 2030 måste 

vara minst 40 procent lägre än 2005. Riksdagen har dock beslutat att 

dessa utsläpp ska minska med minst 63 procent till år 2030 och med 

minst 75 procent till år 2040 jämfört med 1990. En mindre del av 

detta får hanteras via upptag av koldioxid i skog och via klimatpro-

jekt utomlands. Regelverket tillåter även bilaterala överenskommel-

ser mellan medlemsländerna. Konkret är det fullt tillåtet för svensk 

del att söka överenskommelser med ett ”lågkostnadsland” så att 
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åtminstone en del av betinget kan mötas på ett kostnadseffektivare 

sätt än om åtgärderna endast görs på svensk mark. Det är alltså en 

möjlighet som samarbetet ger och bör beaktas i diskussioner om 

skatteväxling på ”svensk mark”. Jag återkommer till detta nedan.  

Vi bör också beakta att Sverige länge varit ledande i arbetet med 

att använda miljöskatter som medel i miljöpolitiken, vi har redan 

en koldioxidskatt som enligt Hassler (2019) innebär att Parisavta-

let kan nås om alla andra länder följde det svenska exemplet. Om vi 

redan har höga miljöskatter blir det inte lättare att hitta välfärdshö-

jande reformer på klimatområdet. Det försvåras ytterligare av att de 

höga ambitionerna i klimatarbetet inneburit ett antal överlappande 

regleringar. Ambitionen att minska klimatutsläppen har till exempel 

gjort att utsläppen omfattas av såväl koldioxidskatt som mängder av 

andra styrmedel. Det gör att krutet i skattevapnet blir blötare och 

frågan är om det ens är meningsfullt att höja den svenska koldioxid-

skatten, med tanke på till exempel den nyligen införda reduktions-

plikten. Mer om detta i förslagsdelen. Hur som helst, det går inte att 

bortse ifrån att en grön skatteväxling idag på klimatområdet möter 

ett antal nya randvillkor som inte fanns på samma sätt när Sverige 

inledde det egentliga arbetet med grön skatteväxling i början av 

2000-talet.  

Slutsatsen av ovan sagda är måhända något nedslående. Det är 

tänkbart att mina förbättringsförslag inte gör det hela bättre. Men 

jag gräver där jag står trots att skatteväxling kompliceras av ett 

antal omvärldsfaktorer. I det följande avsnittet tecknas en kort bak-

grundsbeskrivning av det svenska energiskattesystemet, varefter jag 

ger en definition av grön skatteväxling och hur energibeskattningen 

ser ut idag. Jag avslutar med mina förslag.    
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Energibeskattning i Sverige:  
en återblick
Energiskatter har funnits åtminstone sedan 1929, när bensin beskat-

tades med 3 öre per liter. I historiens ljus kan vi se att energiskatter 

är ett kraftfullt styrmedel. Värmeverken är ett tydligt exempel. Skat-

tereformer på energiområdet kunde tidigare dateras genom att helt 

enkelt titta in på det lokala värmeverket och se efter vad som senast 

skrotats. Samma ”kyrkogårdar” kan fortfarande ses i villaområden 

runt om i landet.276 Detta exempel är ett av många. Empirin på områ-

det är tydlig och gäller inte bara Sverige; energiskatter är ett ytterst 

potent verktyg.

Energibeskattningen har utretts ett stort antal gånger. Förkla-

ringar till detta intresse är inte minst att energi i långa stycken är en 

idealisk skattebas, som passar väl in i vårt skattesystem.  Sverige är, 

som bekant, också en välfärdsstat med internationellt sett hög skatt 

på inkomst och omvittnat höga miljöambitioner. Miljöskatterna, 

en central del av energibeskattningen, bidrar till minskade klimat-

utsläpp samt ca 6% av statens inkomster.277 Samtidigt är Sverige en 

liten öppen ekonomi med ett betydande inslag av energiintensiv 

exportindustri. Tillhopa ger detta ett antal svåra avvägningar, där 

energiskattesystemet belastas med, enligt min uppfattning, alltför 

många uppgifter. Resultatet har blivit, som vi strax skall se, ett kom-

plext system. 

Energibeskattningens komplexitet härrör sig sålunda, i grund och 

botten, ifrån allehanda försök att med ett medel försöka nå många 

mål. Av fördelningspolitiska skäl varierar energibeskattningen geo-

grafiskt, med en lägre energiskatt på el i vissa kommuner i norr. Av 

andra politiska skäl är spårbunden trafik undantagen energiskatt 

på el.278 Konkurrensutsatt industri har också en helt annan energi-

276 Energiskatten som träffar eldningsolja för villor har varit långt högre per Kwh än jämförbara bränslen, inkon-
sekvenser är energiskattesystemets enda konsekventa inslag.
277 Den svenska koldioxidskatten är för övrigt den högsta i världen och ger ungefär 20 miljarder i intäkter.
278 ”Om du förbrukat el för drift av tåg eller annat spårbundet transportmedel (exempelvis spårvagn och tunnelbana) har 
du rätt till skattebefrielse. Du behöver inte heller betala skatt vid elförbrukning för motordrift eller uppvärmning i omedelbart 
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beskattning, av flera olika skäl. Om vi även betraktar subventioner 

som del av energibeskattningen (som en negativ skatt), blir uppräk-

ningen för lång för att kunna göras rättvisa här.279 Dessa subventio-

ner är bland annat kopplade till förnybarhetsmål och klimatmål. Jag 

återkommer nedan med fler detaljer kring systemets utformning, 

men diskuterar begreppet ”grön” skatteväxling i mer detalj i nästa 

avsnitt. 

Grön skatteväxling

I dess snävaste mening innebär ”grön skatteväxling” att man höjer 

en miljöskatt och sänker en skatt på arbete. Den definitionen leder 

i sin tur till nya frågar om vad som egentligen avses med en miljö-

skatt280 och, inte minst, vad som egentligen avses med en skatt på 

arbete281. Det bör betonas att varje skatteförändring på sätt och viss 

direkt eller indirekt ofta innebär en skatteväxling. Att höja en miljö-

skatt innebär (normalt sett282) att staten får in mer skatteintäkter, 

vilka då kan användas till lämpligt ändamål. I princip skall de ökade 

skatteintäkterna användas där de, ur ett samhällsekonomiskt per-

spektiv, gör störst nytta. Det behöver inte innebära att det är bäst 

att sänka en skatt, det kan likväl innebära ökning av en viss offent-

ligt producerad tjänst. Faktum är att de centrala begreppen i detta 

samband med sådan elförbrukning. Här ingår elförbrukning för drift av signaler, växeluppvärmning och säkerhetsanord-
ningar längs banlinjen. Elförbrukning för bangårdsbelysning ingårinte.” https://www.skatteverket.se/foretagochorganisa-
tioner/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/driftavtagellerannatsparbundettransportmedel.4.b1
014b415f3321c0de5667.html
279 Se Kriström & Lindmark (2016) och Bladh (2016) för olika syn på hur väl dessa subventioner fungerat för 
energieffektivisering.
280 En ”Skatt på trafikförsäkringspremier” är till exempel en miljöskatt enligt SCB (och OECD). Flygskatt och ke-
mikalieskatt betraktas som miljöskatter. Inom EU är utsläppen takade, flygskatten är då helt fiskal (bortsett från ett 
kortare tidsfönster på 2020-talet). Kemikalieskatten baseras på antal kg, i någon mening beskattas toxin (världens 
farligaste kemikalie) på samma sätt som såpa (”En kemikalie är, enligt Svenska kemistsamfundets nomenkla-
turutskott 2001, ett ämne – grundämne eller förening, eller en blandning av dessa – som används industriellt och 
kommersiellt, är makroskopiskt homogent samt inte är avsett att äta”, Wikipedia). 
281 Hur skatt på arbete skall definieras är långt ifrån självklart, se Skatteväxlingskommittén (1997), kapitel 8, för 
en diskussion.   
282 Den underliggande varan får inte vara ”för” priskänslig, men det är sällan ett problem i detta sammanhang, då 
energivaror har låg priselasticitet. 
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sammanhang är ganska svåra att definiera på ett precist och invänd-

ningsfritt sätt. Jag tillåter mig här att använda ”grön skatteväxling” i 

vid mening. Sålunda är ”grön skatteväxling” här en förändring av en 

miljörelaterad skatt (en subvention betraktas som en negativ skatt) 

som växlas mot en sänkt skatt på något annat område, eller investe-

ras på lämpligt sätt. 

En ”grön skatteväxling” penetrerades av Skatteväxlingskommit-

tén.283 På sätt och vis gav miljöavgiftsutredningens arbete284 upphov 

till den första större reformen på miljöskatteområdet; förslaget kan 

betraktas som en sorts grön skatteväxling. Utredningen föreslog 

bland annat en koldioxidskatt vilket bidrog till finansieringen av 

en inkomstskattereform. Skatteväxlingskommittén hade dock ett 

uttryckligt uppdrag att utreda förutsättningar för en grön skatteväx-

ling. Utredningen föreslog ”någon form av” selektiv skatteväxling, 

”Eftersom inkomsterna från höjda energi- och miljöskatter i nuläget inte 

kommer att kunna ge utrymme för någon större sänkning av skatten på 

arbete.. ”.285 Till saken hör också att Kommittén ansåg att ”De inkom-

ster som miljöskatterna, eller andra skatter, ger bör normalt inte special-

destineras. Varje skattekrona skall användas där den gör störst nytta”.286 

Utredningen innehåller även ett förslag till ett enklare och mer 

transparent energiskattesystem, vilket senare utretts vidare i olika 

omgångar. 

Riksdagen beslutade senare om en grön skatteväxling på 30 miljarder 

kronor 2001–2010. Exakt hur mycket av denna summa som slutligen 

blev föremål för växling är oklart, enligt vissa uppgifter ca 1/3.  

283 Skatteväxlingskommittén (1997a).
284 Miljöavgiftsberedningen (1990).
285 Skatteväxlingskommittén (1997b)
286 Ibid.
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Energibeskattningen idag 
Energiskatt utgår på bränslen och elektrisk kraft enligt lag 1994: 1776 

om skatt på energi.287 Här ingår energiskatt, koldioxidskatt, svavel-

skatt och elskatt. Lagen anger precisa definitioner av vad som avses 

med energiprodukter; näringsverksamhet; fordon; skepp; införsel av 

produkt; biomassa; biogas; kraftvärmeproduktion; undantagsregler 

för ” luftfartyg, skepp och båtar”; skattebefrielser enligt artikel 107.1 

i EU-förordningen; stödmottagare för skattebefrielse; vilka företag 

som inte har rätt till stöd; vad som avses med en datorhall; land-

ström; nätinnehavare, koncessionspliktigt nät, förnybar eller och så 

vidare. Denna uppräkning kan tyckas överflödig, men den ger en bild 

av energibeskattningens komplexitet. Vidare görs ett antal undantag 

i koldioxidbeskattningen. Lag om ändring i lagen om skatt på energi 

innehåller en tabell vilken beskriver undantag från energiskatt, kol-

dioxidskatt och svavelskatt.288 Undantagen motiveras på olika sätt, 

inte minst ”konkurrenskraft”. För närvarande baseras undantagen 

på gränsdragningar som til syvende og sidst är ad-hoc mässiga. 

Att en datorhall betraktas på samma sätt som mekanisk massa (en 

ytterst energiintensiv process) när det gäller undantag är kanske för-

vånande, men det är, enligt min uppfattning, återigen resultatet av 

att energibeskattningen överbelastats med uppgifter.

Förslag
I offentliga utredningar kring energibeskattning framhålls att före-

slagna förändringar bör vara förenliga med unionsrätten289, inte 

riskera vår konkurrenskraft och undvika snedvridningar. En bärande 

princip, åtminstone som de uttrycks i utredningarnas direktiv, 

har varit att beskatta energi lika över användningsområden, vilket 

287 Finansdepartementet (1994).
288 Finansdepartementet (2019).
289 Enligt den så kallade Adria-Wien-domen att en enhetlig skattenivå måste tillämpas inom näringslivet. Det 
finns dock undantagsregler kopplade till statsstödsreglerna. 
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befrämjar en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning efter-

som incitamenten för energieffektivisering och miljöstyrning blir 

likartade i olika samhällssektorer. EU-samarbetet innebär att över-

enskommelser på klimatområdet överlagras de nationella initiati-

ven på ett sätt som har bäring på effektiviteten av inhemska åtgärder. 

Det samarbetet ger, som nämnts, nya möjligheter (via bilaterala 

överenskommelser i den icke-handlande sektorn), men innebär nya 

begränsningar, främst vad gäller klimatutsläpp i konkurrensutsatt 

industri, då dessa har ett tak i EU via utsläppshandeln.290

Jag har i andra sammanhang, föreslagit ett antal konstruktiva 

vägar framåt vad gäller svensk klimatpolitik på ett mer allmänt 

plan.291 De förslagen kokar ned till att samarbeta mer inom EU, 

då regelverken medger kostnadseffektiva lösningar; länder med 

lägre kostnader för utsläppsminskningar kan komma överens med 

”högkostnadsländer” om ömsesidigt gynnsamma klimatpolitiska 

lösningar. Det finns icke desto mindre möjligheter till förbättringar 

oberoende av dessa möjligheter. Den viktigaste förbättringen är 

egentligen att basera energibeskattningen på några grundläggande 

principer, till exempel enligt Skatteväxlingskommittén, vars förslag 

innebar ett system utgående ifrån fyra komponenter; koldioxids-

katt, energiskatt, svavelskatt samt trafik-och miljöskatt.292 Snarare 

än att föreslå grundläggande förändringar, nöjer jag mig här med att 

istället föreslå några smärre förändringar, som jag menar ger kan ge 

ökade skatteintäkter och ett bidrag till klimatarbetet. 

Förslag 1: Ta bort undantaget för spårbunden trafik
Ett av undantagen i energibeskattningen gäller ”Förbrukning i 

tåg eller annat spårbundet färdmedel”, som i praktiken innebär att 

eldrivna tåg inte betalar energiskatt på el. Antag att tågtrafiken står 

290 Revisioner av regler för utsläppshandeln gör att taket inte längre är exogent givet på samma sätt. Det tidsföns-
ter inom vilket taket är endogent är dock relativt kort och på längre sikt fungerar systemet som om taket är givet. 
Man bör hålla i minnet att de totala utsläppen som hanteras i systemet är storleksordningen miljarder ton och 
stålindustrin i Sverige bidrar med storleksordningen 10 miljoner ton. 
291 Se Carlén & Kriström (2019)
292 Skatteväxlingskommittén (1997a).
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för 2% av elanvändningen (den står för 2% av energianvändningen). 

Det innebär i storleksordningen tre Terawatt eller storleksord-

ningen en miljard i förlorade skatteintäkter. Klimateffekterna är 

svårbedömda, eftersom det antagligen blir en viss substitution mot 

fossilberoende trafikslag. Men givet ett mål om fossiloberoende 

fordonsflotta till 2030 är det svårt att se att klimateffekterna skulle 

bli betydande. Den icke-handlande sektorn är också bunden av mål 

som är bestämda inom EU. Jag har dock inte analyserat förslag i mer 

detalj, inte minst vad gäller de fördelningsmässiga effekterna. Det 

skulle hur som helst bidra till ett mer strömlinjeformat energiskat-

tesystem och innebära en marginalkostnadsutjämning för elanvänd-

ning mellan olika användare. 

Förslag 2: Minska antalet överlappande regleringar
Även om det gick att utveckla ett transparent och strömlinjeformat 

energiskattesystem, kan vi inte bortse ifrån att skatternas styrande 

effekt påverkas av andra regleringar. Det är tydligt på klimatområ-

det, där en, i ett globalt perspektiv, hög koldioxidskatt inte ansetts 

tillräcklig., Sålunda har vi fått ett antal överlappande regleringar, 

vilka urholkar möjligheterna för grön skatteväxling i ett klimatper-

spektiv. Det finns ett antal argument för överlappande styrmedel, 

men de har inte starkt stöd i grundläggande ekonomisk teori.293  

Bonus-Malus, ett nytt system för fordonsbeskattningen, infördes 

1 juli 2018. Det innebär att fordon som underskrider en viss utsläpps-

nivå (koldioxid) får en bonus, medan fordon som överskrider en 

viss nivå får en ökad skatt. Det behövs inget sådant system ur ett 

klimatekonomiskt perspektiv, om man utgår ifrån att koldioxids-

katten fungerar. Den styr även investeringar och fokuserar själva 

klimatproblemet, nämligen utsläpp vid drift. Parallellt med Bonus-

293 Se till exempel Bladh (2016) för en genomgång av argumenten för subventioner till energieffektivisering. 
Marknadspriset på energi (inklusive miljöskatt) är ett tillräckligt styrmedel. Oftast argumenteras i termer av 
imperfekt information och att aktörerna inte uppfyller antaganden om ekonomisk rationalitet. Ett problem med 
det argumentet är bland annat att det inte är sektor-specifikt. Det kan användas som motiv för subventioner till i 
stort sett alla sektorer.   
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Malus finns ett undantag för veteranbilar, som innebär att personbil, 

lastbil eller buss som är 30 år eller äldre och inte används kommer-

siellt inte är skattepliktiga. Kombinationen av dessa två regleringar 

innebär bland annat ett incitament till att köpa en gammal och, får 

man förmoda, inte särskilt energieffektiv bil. Även i detta fall finns 

det undantag: ”Personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som 

blivit skattepliktiga (tagits i trafik) för första gången före den 1 juli 2018 

och som uppfyller vissa utsläppskrav befrias från fordonsskatt under de 

fem första åren från det att fordonet blev skattepliktigt för första gången. 

Fordon som blivit skattepliktiga (tagits i trafik) för första gången den 1 juli 

2018 eller senare kan inte få den femåriga skattebefrielsen, den möjlighe-

ten har tagits bort ur lagstiftningen.”294 Åtminstone inledningsvis var 

fordonsskatten tänkt att finansiera vägunderhåll och vägförslitning; 

ur detta perspektiv är undantagen knappast motiverade.  

Bonus-Malus är ett exempel på hur höga ambitioner i klimatar-

betet resulterar i ineffektiva lösningar. Ett avskaffande av systemet 

ger gissningsvis ökade skatteintäkter, men det är endast en gissning. 

Utsläppen kan öka, men om koldioxidskatten internaliserar dem 

är det samhällsekonomiska nettot noll. Om det inte anses vara ett 

tillräckligt argument, finns de EU-gemensamma lösningarna som 

Carlén & Kriström (2019) pekar på. 

Ett annat exempel på överlappande regleringar är den nyligen 

införda så kallade reduktionsplikten, en reglerad inblandning av bio-

drivmedel. För att citera Energimyndighetens hemsida: ”Om du är 

skattskyldig för bensin och/eller diesel innebär reduktionsplikten att du 

ska se till att de bidrar till en viss minskning av klimatpåverkan. Du upp-

når detta genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel. År 2019 

är reduktionsnivåerna 2,6 procent för bensin och 20 procent för diesel-

bränsle.” Konsekvensen av detta är att koldioxidskatten tappar i 

styrverkan.295 Biodrivmedel är, under vissa förutsättningar, befriade 

294 Skatteverket (2019).
295 Se Kågeson (2018) för en detaljerad beskrivning av reduktionsplikten.
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från koldioxidskatt och energiskatt (i grova drag är höginblandning 

skattebefriat, medan låginblandad bensin inte längre har undantag 

från energi- och koldioxidskatt). Den viktigaste punkten i detta sam-

manhang är dock att reduktionsplikten minskar koldioxidskattens 

styrande effekt.    

Förslag 3: Avskaffa överlappande subventioner
Sverige möter två priser på klimatutsläpp, ett i den handlande sek-

torn, ett i övriga sektorn. Ur effektivitetssynpunkt vore det bättre 

med ett pris, men det väsentliga är att det redan finns en piska. 

Någon morot behövs därför inte och det finns ett antal klimatrela-

terade subventioner som kan avskaffas. Det skulle innebära, rent 

statsfinansiellt, ett antal miljarder som kan växlas in för klimatet, 

eller förutsättningslöst användas för att hantera andra problem. 

Det behövs inga utredningar för att inse att subvention av elcyklar296 

knappast är effektiv klimatpolitik. Det så kallade klimatklivet297 och 

andra liknande stöd har mött hård kritik från Konjunkturinstitutet 

(2017) och Riksrevisionen (2019). Om elcertifikaten inbegrips i 

subventionerna, skulle ett avskaffande av dessa visserligen innebära 

minskade skatteintäkter i storleksordningen 1 miljard, i första hand 

därför att moms läggs på elpris inklusive skatter och kostnad för 

elcertifikat. Dock är de samhällsekonomiska vinsterna av ett avskaf-

fande inte obetydliga.298

Det visserligen möjligt att hitta teoretiska argument för subven-

tioner även om en externalitet redan är beskattad, men de är inte 

starka. De försvagas ytterligare av att utsläppshandeln innebär att 

utsläppen är takade har ett tak/max gräns i konkurrensutsatt indu-

296 Inledningsvis budgeterad till 350 miljoner kronor per år i tre år. Den subventionen, liksom den till vissa 
eldrivna utombordsmotorer är numera borttagen. Förordning 2017:1317 angav  ”För att förbättra förutsättningarna 
att transportera sig klimatvänligt får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för inköp av 
eldrivna cyklar, eldrivna mopeder, eldrivna motorcyklar och eldrivna utombordsmotorer.” 
297 Enligt Riksrevisionen (2019) är Klimatklivet ett finansiellt stöd till lokala investeringar, som infördes 2015. 
Under 2018 omfattade stödet 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 14 procent av statens samlade utgifter för miljö-
politiken. Riksrevisionen (2019:1) rekommenderade regeringen ”att vid införandet av eventuella nya stöd utgå från det 
problem som ska avhjälpas och begränsa omfattningen till vanligt förekommande åtgärder på områden där andra styrmedel 
saknas eller är svaga.” Se också KI (2017) för en kritik av stödet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
298 Se Johansson & Kriström (2019).
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stri. Som jag varit inne på tidigare förändras visserligen handeln, 

men EUs övergripande mål gäller fortfarande på lång sikt.

Eftersom Klimatklivet och liknande subventioner är ineffektiva 

enligt befintliga utvärderingar, uppstår också en möjlighet utifrån 

ett skatteväxlingsperspektiv. De resurser som binds kan istället ge 

högre klimatnytta om de används på andra håll.   

Sammanfattning

Förslagen ger, såvitt jag kan bedöma, ökade skatteintäkter. Det är 

ytterst svårt att bedöma hur stora klimateffekterna blir, inte minst 

eftersom dessa beror på vad vi gör med de medel som frigörs. Inves-

teringar i vedspisar i Afrika ger stora hälsovinster, men också klimat-

vinster. Enligt UNESCO använder närmare 3 miljarder människor 

huvudsakligen traditionella spisar och öppna brasor för matlagning 

och uppvärmning. Röken förorsakar 4 miljoner förtidiga dödsfall per 

år, varav 122000 i Bangladesh. På närmare håll bör möjligheterna 

till ett Nordiskt forskningscentrum på området utredas. Ett sådant 

centrum kunde bli ett naturligt nav för att samla ihop de många erfa-

Förslag Bedömd skatteintäkt Bedömd utsläppseffekt

Ta bort skatteundanta-
get för elanvändning i  
spårbunden trafik

+ Täcks av andra 
styrmedel

Avskaffa Bonus-
Malus systemet och 
reduktionsplikt

+? Täcks av andra 
styrmedel

Avskaffa 
klimatsubventioner + Täcks av andra 

styrmedel

Etablera ett nordiskt 
forskningscentrum för 
miljö & innovation

?

Tabell 1. Ovan nämnda förslag, bedömd skatteintäkt och utsläppseffekt
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renheter som vunnits vad gäller klimatpolitik i Norden; de nordiska 

länderna har en omvittnat ambitiös klimatpolitik som uttryckligen 

bygger på ett ”gå före” perspektiv. Hur lärdomarna från de Nordiska 

länderna kan tas vidare skulle kunna vara en uppgift för ett gemen-

samt nordiskt forskningscentrum för klimat och innovation, eller 

mer generellt miljö och innovation. En sådan samordning har flera 

fördelar, då forskningen idag i de nordiska länderna är fragmenterad 

med små forskargrupper. Nordiska Rådet är en naturlig partner för 

att initiera ett sådant arbete, liksom de olika samarbeten som redan 

finns mellan nordiska universitet. Existerande samarbeten får då 

också en naturlig knutpunkt, som dessutom blir en potent plattform 

för forskningsansökningar på EU-nivå. 

Avslutande kommentarer
Trots år av utredningsarbete tycks det vara svårt att förenkla och 

strömlinjeforma det svenska energiskattesystemet. Det finns dock 

positiva tecken. Riksdagen beslutade 18 juni 2019 för ett borttagande 

av energiskatteundantaget för dieseltruckar i gruvproduktion.299 

Förslaget var kontroversiellt då Vänstern (motion 2018/19:3094) 

invände (och ansåg att subventionen istället skulle fasas ut i tre 

steg). Förslaget är ändock i linje med försöken att strömlinjeforma 

energibeskattningen. 

Enligt min uppfattning finns det möjligheter till grön skatteväx-

ling i Sverige på klimatområdet, givetvis beroende på vad som avses 

med en sådan reform. Den måste dock beakta allehanda restriktioner 

som försvårar detta arbete. Den komplicerade energibeskattningen 

med dess olika specialregler och undantag är ett av problemen. En 

299 Jag tar inte upp sorgebarnet kraftvärmebeskattningen. I vårbudgeten 2019 föreslogs att kraftvärmeverk i 
EU-ETS betalar 91 procent av full koldioxidskattesats och att energiskatten mer än tredubblas då nedsättningen för 
kraftvärmeverk i EU ETS slopas från och med den 1 augusti 2019. Regeringen anger på sin hemsida ”Regeringskansliet 
klimatkompenserar för flygresor utanför EU. Samtliga flyg som startar och landar inom EU ingår sedan 2012 i EU:s han-
delssystem för utsläppsrätter.” (https://www.regeringen.se/regeringskansliet/statsflyget/). Motivet är, helt korrekt, 
att flyg inom EU inte ökar den totala klimatbelastningen på atmosfären. Någon skillnad vad gäller kraftvärmeverk i 
EU –ETS finns inte därvidlag.
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verkningsfull grön skatteväxling begränsas också av överlappande 

regleringar och klimatsubventioner. En första åtgärd borde därför 

vara att se över hela klimatpolitiken och sträva efter att renodla styr-

medelsarsenalen. Vidare innebär samarbetet inom unionen både 

möjligheter och begränsningar. Även dessa förhållanden bör beaktas 

när vi går vidare med arbetet med en välfärdshöjande skattereform. 

Vi kan utan vidare ta några små steg framåt. Några av mina förslag är i 

sammanhanget ganska stora steg och knappast genomförbara annat 

än på längre sikt.  
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Inledning
I decennier har enskilda nationer och internationella organ genom 

deklarationer, uttalanden och beslut konstaterat att klimatskadliga 

subventioner måste avvecklas. Budskapet har varit glasklart: att 

avveckla fossila subventioner är en lågt hängande frukt i klimatar-

betet – de skadar inte bara klimatet utan orsakar också ett minskat 

reformutrymme i nationernas statsbudgetar. Eller, som några eko-

nomer vid Internationella valutafonden uttrycker det: ”Faktum är 

att det är svårt att tänka sig produkter som är mer skadliga att sub-

ventionera än just fossila bränslen”300.

Att genom subventioner göra fossila bränslen billiga är inte bara 

negativt ur ett klimatperspektiv. Det leder också till fler förtida 

dödsfall orsakade av luftföroreningar, förvärrad trängsel och andra 

skadliga effekter i transportsystemet. De stora budgetmässiga 

kostnader som subventionerna medför behöver finansieras genom 

en kombination av högre statsskuld, höjda skatter och/eller lägre 

offentliga utgifter. Detta motverkar i sin tur nödvändiga investe-

ringar i energieffektivisering, förnybar energi och nya energisystem 

samt ger en ökad nationell sårbarhet vid svängningar i de interna-

tionella energipriserna. Att subventionera fossila bränslen i ett land 

som Sverige är dessutom ett mycket ineffektivt sätt att stödja lågin-

komsthushåll, eftersom de flesta fördelarna med låga energipriser 

tillfaller de rikare delarna av befolkningen.301 

Enorma summor
Trots höga ambitioner, och i motsats till många löften, är de kli-

matskadliga subventionerna på global nivå fortsatt enorma. I en 

studie om globala fossila subventioner till både produktion och kon-

300 Coady m. fl. (2017), författarnas översättning.
301 ibid.
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sumtion302, utgiven av Nordiska ministerrådet, uppskattas dessa till 

totalt cirka 425 miljarder dollar för år 2015, och i en studie från OECD 

för samma år anges minst 373 miljarder dollar (exklusive exportkre-

diter och lån).303 År 2016 minskade subventionsnivån något, för att 

återigen stiga under 2017 enligt OECD.304

Men när ekonomer verksamma inom Internationella valuta-

fonden, IMF, gör beräkningar som inkluderar uppskattningar av 

externaliserade (icke monetärt prissatta) klimatskadekostnader 

blir summan betydligt högre: 5 200 miljarder dollar för år 2017.305,306 

Det motsvarar 6,5 procent av världens BNP. Inom EU har de fossila 

subventionerna beräknats uppgå till minst 1 000 miljarder kronor 

årligen, varav 845 miljarder utgörs av skatteundantag. 

Vad är en subvention? 
Det finns flera parallella definitioner av begreppet subvention. 

Världshandelsorganisationen WTO antog 1994 en definition som 

har accepterats av alla WTO:s medlemsstater: “Any financial contri-

bution by a government, or agent of a government, that is recipient-specific 

and confers a benefit on its recipients in comparison to other market parti-

cipants.” Om subventionen berör export så är den förbjuden.307

• Definitionen inkluderar:

• Direkta monetära överföringar (exempelvis bidrag, lån, 

lånegarantier med mera).

• Skatteundantag från en beskattningsnorm inom ett visst 

område (innebär så kallade skatteutgifter för staten).

302 Nordic Council of Ministers (2017). 
303 Timperley (2018). 
304 OECD (2018). 
305 Coady m. fl. (2017). 
306 Coady m. fl. (2019)
307 WTO (1994) Ungefärlig översättning: ”Varje ekonomiskt bidrag från en regering, eller ett regeringsorgan, som 
är mottagarspecifik och ger en fördel till sina mottagare i jämförelse med andra marknadsaktörer.”
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• Tillhandahållande av varor och tjänster från det offentliga 

under marknadspris.

• Inkomst- och prisstöd.

OECD lade 1998 och 2005 fram en liknande definition av miljöskad-

liga subventioner, som sammanfattas av Institute of European Envi-

ronmental Policy i en rapport till den Europeiska kommissionen:

 

“a result of a government action that confers an advantage on 

consumers or producers, in order to supplement their income or 

lower their costs, but in doing so, discriminates against sound 

environmental practices.” 308 

OECD betonar miljöskadliga subventioners skadeverkningar på 

miljöpolitiska styrmedel och att fördelen för mottagaren av subven-

tionen ofta kan vara minskade kostnader snarare än ökade intäkter.

Hur har vi det då på hemmaplan?
I den svenska statsbudgeten har det under lång tid funnits ett flertal 

skattebefrielser eller skattenedsättningar för användning av fossila 

bränslen. Under årtionden har de klimatskadliga subventionerna 

levt ett undanskymt liv i statsbudgeten, på en relativt oförändrad 

och hög nivå. I regeringens budgetproposition för år 2020 uppgår de 

till cirka 36,7 miljarder kronor. En del av denna summa (ca 19,1 mil-

jarder kr) är rena skatteutgifter i form av skattebefrielser eller skat-

tenedsättningar, prognostiserade i regeringens skrivelse 2018/19:98 

och redovisade under respektive utgiftsområde i statsbudgeten, 

medan den resterande delen är åtgärder som på annat sätt medför 

att det uppstår en subvention (se Tabell 1).

308 IEEP (2007) Ungefärlig översättning: ”Ett resultat av en regeringsåtgärd som ger konsumenter eller produ-
center en fördel genom att öka deras inkomster eller sänka deras kostnader, men som genom detta motverkar sund 
miljöpraxis.” 
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I många fall finns historiska skäl till subventionerna. Det kan ha 

handlat om behov av att stödja en konkurrensutsatt bransch eller en 

viss del av befolkningen. Reseavdraget är tänkt att gynna boende i 

glesbygd men idag går hälften av reseavdragsmedlen till Sveriges tre 

storstadsområden309. När EU ETS skulle införas var det många som 

varnade för så kallade läckageeffekter, att koldioxidintensiv industri 

flyttar dit kostnaden på utsläpp är låg. Men som systemet är utfor-

mat idag, med till exempel gratis tilldelning av utsläppsrätter för viss 

industri, har läckageeffekterna uteblivit310. De ursprungliga skälen 

till subventionerna är inte sällan förlegade och att ha dem kvar är 

svårmotiverat, inte minst mot bakgrund av den insikt om vikten av 

snabba utsläppsminskningar som råder idag. Vissa subventioner kan 

avvecklas relativt lätt och snabbt utan några större negativa konse-

kvenser för en bransch eller enskilda individer. Andra subventio-

ner kan behöva avvecklas stegvis för att underlätta omställningen. 

Ibland kan det bli nödvändigt att införa kompletterande styrmedel 

för att undvika negativa konsekvenser. Exempelvis har det i samband 

med att priset på koldioxid ökar inom EU ETS inletts en diskussion 

om att också införa koldioxidtullar på import från länder med min-

dre ambitiös klimatpolitik. Men alldeles oavsett subventionens till-

komst eller vilka konsekvenser en avveckling medför har de en sak 

gemensamt: de försvårar avsevärt arbetet med att nå klimatmålen. 

Under 2019 skedde emellertid några förändringar. I den ekono-

miska vårpropositionen 2019311 aviserade regeringen att några kli-

matskadliga subventioner slopas:  

• Den nedsatta energi- och koldioxidskatten för diesel till 

gruvtruckar tas bort, vilket beräknas ge staten ökade skat-

teintäkter på ca 490 miljoner årligen framöver, jämfört 

med 2018.

309 WSP (2012). 
310 Dechezleprêtre (2019). 
311 Regeringens proposition (2019). 
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Fossila skatteundantag (miljoner kr).
* = borttagna skatteundantag 2019 2020

Differens 
mellan 

2020 och 
2019

Kommentar

Lägre energiskatt för dieselbränsle 9 090 8 680 -410
Dieselkomponent i fordonsskatten ger en intäkt av 3–4 
miljarder kr.

Energiskattebefrielse för naturgas och gasol som drivmedel 80 70 -10  

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för järnvägstrafik 50 50 0  

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för inrikes sjöfart 430 460 30  

Energiskattebefrielse för bränsle till inrikesflyget 920 1130 210  

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för utrikesflyget 8 200 8 400 200
 Beräkning baserad på (bunkring av flygfotogen i Sverige kg 
/ emissionsfaktor (2,24 kg/l) * bensinskattenivå. 2017 års 
bunkernivå har använts för senare år.

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för bränsle till fordon i gruvindustriell 
verksamhet * 170 0 -170 Skatteundantagen slopades från 1 augusti 2019.

Nedsatt energiskatt och befrielse från koldioxidskatt på fossilt bränsle i 
kraftvärmeverk och värmeverk * 95 0 -95 Skatteundantagen slopades från 1 augusti 2019.

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EUs system för utsläpps-
handel, el- och värmesektorn 1 090 1105 15 Baserad på SNVs utsläppsstatistik från 2018 och medelpriser 

på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Värdet av överskott av gratis tilldelade utsläppsrätter inom EUs system för 
utsläppshandel, el- och värme 14 14 0 Baserad på SNVs utsläppsstatistik och 2018 och medelpriser 

på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom 
industrin. 620 700 80 Koldioxidskatteundantaget togs bort 2018.

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EUs system för utsläpps-
handel, industrisektorn

3 750 4 221 471 Baserad på SNVs utsläppsstatistik från 2018 och medelpriser 
på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Värdet av överskott på gratis tilldelade utsläppsrätter inom EUs system för 
utsläppshandel, industrisektorn 446 446 0 Baserad på SNVs utsläppsstatistik från 2018 och medelpriser 

på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen inom jord-, skogs- och vat-
tenbruk (2018: -40 miljoner) 40 40 0  

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom 
jord-, skogs- och vattenbruk

1 250 820 -430 Skatteundantaget utökas från 1 juli 2019, utökningen tas 
bort igen 2020.

Lägre koldioxidskatt för fossila bränslen utanför reduktionsplikten 30 30 0 Nytt från 2018.

Avdrag för resor till och från arbetet 6 220 6 110 -110  

Tjänstebilsförmån inklusive förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel 1 700 1 700 0 Inga nya uppgifter tillgängliga från Ekonomistyrningsverket.

Momsbefrielse för internationella resor (minimisiffra) 750 820 70  

Nedsatt moms för inrikes personbefordran, netto (endast fossil del) 1 800 1 800 0 2020: 8710 totalt, beräknad fossil andel av personbefordran.

Driftsbidrag till kommunala flygplatser (+300-400 miljoner i kommunalt 
stöd) 113 88 -25  

Investeringsbidrag till Sälens flygplats 50 50 0  

Summa 37 038 36 772 -266

Förutom prisjusteringar från år till år är det främst ökade 
värden av gratis utsläppsrätter på grund av ökade priser på 
utsläppsrätter som slår igenom. 2017 var summan 31 000 
miljoner, 2018 34 000 miljoner.

Tabell 1. Svenska klimatskadliga subventioner, 2019 och 2020. 
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Fossila skatteundantag (miljoner kr).
* = borttagna skatteundantag 2019 2020

Differens 
mellan 

2020 och 
2019

Kommentar

Lägre energiskatt för dieselbränsle 9 090 8 680 -410
Dieselkomponent i fordonsskatten ger en intäkt av 3–4 
miljarder kr.

Energiskattebefrielse för naturgas och gasol som drivmedel 80 70 -10  

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för järnvägstrafik 50 50 0  

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för inrikes sjöfart 430 460 30  

Energiskattebefrielse för bränsle till inrikesflyget 920 1130 210  

Befrielse från energi- och koldioxidskatt för utrikesflyget 8 200 8 400 200
 Beräkning baserad på (bunkring av flygfotogen i Sverige kg 
/ emissionsfaktor (2,24 kg/l) * bensinskattenivå. 2017 års 
bunkernivå har använts för senare år.

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för bränsle till fordon i gruvindustriell 
verksamhet * 170 0 -170 Skatteundantagen slopades från 1 augusti 2019.

Nedsatt energiskatt och befrielse från koldioxidskatt på fossilt bränsle i 
kraftvärmeverk och värmeverk * 95 0 -95 Skatteundantagen slopades från 1 augusti 2019.

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EUs system för utsläpps-
handel, el- och värmesektorn 1 090 1105 15 Baserad på SNVs utsläppsstatistik från 2018 och medelpriser 

på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Värdet av överskott av gratis tilldelade utsläppsrätter inom EUs system för 
utsläppshandel, el- och värme 14 14 0 Baserad på SNVs utsläppsstatistik och 2018 och medelpriser 

på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Nedsatt energi- och koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom 
industrin. 620 700 80 Koldioxidskatteundantaget togs bort 2018.

Värdet av gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EUs system för utsläpps-
handel, industrisektorn

3 750 4 221 471 Baserad på SNVs utsläppsstatistik från 2018 och medelpriser 
på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Värdet av överskott på gratis tilldelade utsläppsrätter inom EUs system för 
utsläppshandel, industrisektorn 446 446 0 Baserad på SNVs utsläppsstatistik från 2018 och medelpriser 

på utsläppsrätter för 2018, samt prognos för 2019 och 2020.

Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen inom jord-, skogs- och vat-
tenbruk (2018: -40 miljoner) 40 40 0  

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom 
jord-, skogs- och vattenbruk

1 250 820 -430 Skatteundantaget utökas från 1 juli 2019, utökningen tas 
bort igen 2020.

Lägre koldioxidskatt för fossila bränslen utanför reduktionsplikten 30 30 0 Nytt från 2018.

Avdrag för resor till och från arbetet 6 220 6 110 -110  

Tjänstebilsförmån inklusive förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel 1 700 1 700 0 Inga nya uppgifter tillgängliga från Ekonomistyrningsverket.

Momsbefrielse för internationella resor (minimisiffra) 750 820 70  

Nedsatt moms för inrikes personbefordran, netto (endast fossil del) 1 800 1 800 0 2020: 8710 totalt, beräknad fossil andel av personbefordran.

Driftsbidrag till kommunala flygplatser (+300-400 miljoner i kommunalt 
stöd) 113 88 -25  

Investeringsbidrag till Sälens flygplats 50 50 0  

Summa 37 038 36 772 -266

Förutom prisjusteringar från år till år är det främst ökade 
värden av gratis utsläppsrätter på grund av ökade priser på 
utsläppsrätter som slår igenom. 2017 var summan 31 000 
miljoner, 2018 34 000 miljoner.

Kommentar: Kursivt är subventioner som kräver internationella överenskommelser. Grå markering = egna beräkningar 
Källor: Naturskyddsföreningens rapport ”Avskaffa klimatskadliga subventioner”, 2018 samt regeringens skrivelse 
2018/19:98, ”Redovisning av skatteutgifter” samt för 2020 statsbudgeten under respektive utgiftsområde.
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• Fulla bränsleskatter tas från och med den 1 augusti 2019 ut 

för eldning av fossila bränslen i kraftvärmeverk, vilket kan 

ge ytterligare 230 miljoner.

• Samtidigt ökades nedsättningen av koldioxidskatten 

tillfälligt för bränsle till arbetsmaskiner inom jord- och 

skogsbruk, vilket ökade statens kostnader under 2019 

med 430 miljoner. Under 2020 återställs nedsättningen 

till tidigare nivå.

Budgetpropositionen för 2020 innehåller inga ytterligare borttagan-

den av klimatskadliga subventioner.312

Som framgår av Tabell 1 finns det vissa klimatskadliga subventio-

ner som kräver internationella förhandlingar för att avskaffas. Men 

det finns också andra klimatskadliga subventioner som Sverige har 

full rådighet över. Nedan listar vi några av de viktigaste, vilka bör 

tas bort. Mer detaljerade beskrivningar av de olika förslagen finns i 

Naturskyddsföreningens rapport ”Avskaffa klimatskadliga subven-

tioner”, 2018.313 

Slopa den nedsatta energiskatten för uppvärm-
ningsbränslen inom industrin. 
Tillverkande industri har en nedsättning av energiskatten med 70 

procent för fossila bränslen som används i tillverkningsprocesser. 

Detta skatteundantag resulterade i en skatteutgift på 620 miljoner 

2017. Motsvarande nedsättning för koldioxidskatten togs bort 2018, 

vilket beräknas ha stärkt statsfinanserna med 270 miljoner.314 

Ett borttagande av skatteundantaget innebär högre energikostna-

der för industrin. För de allra flesta företag är dessa dock en liten del 

av de totala kostnaderna. 2015 var den genomsnittliga totala energi-

kostnaden för industrin 2,2 procent av de totala rörliga kostnaderna. 

312 Regeringens proposition (2019). 
313 Naturskyddsföreningen (2018a). 
314 Regeringens skrivelse (2019). Regeringens skrivelse 2018/19:98, ”Redovisning av skatteutgifter.
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Detta inkluderar då både bränslen och el, där elkostnaderna är helt 

dominerande eftersom användningen av fossila bränslen inom 

industrin är liten jämfört med elanvändningen (enbart motsvarande 

skatteundantag för elanvändning inom industrin beräknades till 12 

miljarder för 2016).

Subventionen har lett till att industrin har haft alltför svaga inci-

tament för energieffektivisering, övergång till förnybara bränslen 

och elektrifiering av tillverkningsprocesser. Det har försenat en kli-

matomställning som är nödvändig för den internationella konkur-

renskraften på sikt.

Låt inrikesflyget betala fulla bränsleskatter. 
Energiskattebefrielse gäller för flygfotogen och flygbensin vid yrkes-

mässig luftfart. Enligt mervärdesskattelagen är försäljning av flyg-

bensin och flygfotogen därtill momsbefriad. Om inrikesflyget fick 

betala fulla bränsleskatter skulle det öka skatteintäkterna med omkring 

920 miljoner, jämfört med den normerande skatten på bensin.

EU:s energiskattedirektiv medger ett undantag för inrikestrafik 

(artikel 14.2). Flygplatserna i övre Norrland kan behöva undantas 

även fortsättningsvis om det inte finns rimliga alternativ till flygre-

sor. Det är också möjligt att belägga inrikesflyget med full moms, i 

dag är resemomsen sex procent. Full moms skulle kunna ge upp-

skattningsvis 300 miljoner i ökade skatteintäkter. EU:s momsregler 

tillåter inte differentiering av momsen inom en ”varugrupp”, men 

allt beror ju på hur detta begrepp definieras: att flyga är något annat 

än att åka tåg, även om båda är transportslag för personbefordran. 

Det är dessutom vanligt med differentierad moms inom en och 

samma varugrupp inom EU vad gäller exempelvis livsmedel. Inget 

hindrar att man gör på samma sätt med resor.
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Justera subventionen för diesel till arbetsmaskiner i 
jord- och skogsbruk. 
Fossila bränslen som används för drift av arbetsmaskiner och fartyg 

för yrkesmässig verksamhet inom jord-, skogs- och vattenbruk har 

nedsättning av koldioxidskatten. Denna subvention höjdes tillfäl-

ligt under 2019 men återställs till tidigare nivå 2020. Subventionen 

beräknas i år kosta staten kring 820 miljoner kronor i skatteutgift.

Hela bränslerabatten till de areella näringarna kan tas bort. Då 

behöver dock jordbruket på något sätt kompenseras för detta, exem-

pelvis genom höjda miljöstöd. För skogsnäringen utgör subventio-

nen för bränsle till skogsmaskiner bara några promille av näringens 

totala omsättning. Därför behövs inga kompensationsåtgärder inom 

skogsnäringen vid ett borttagande av detta skatteundantag.

Beskatta bilförmån korrekt.
Förmånsbilar ägs eller leasas av företag som erbjuder sina anställda 

att använda bilarna för privat bruk. Eftersom detta är en löneförmån 

får den anställde betala skatt för detta. 

Det finns idag ungefär 250 000 förmånsbeskattade bilar i Sverige. 

Skattepliktig bilförmån beräknas utifrån schabloner som i teorin ska 

motsvara alla kostnader som förmånstagaren skulle haft vid eget 

ägande av bilen. När förmånsbilsystemet infördes i sin nuvarande 

form 1997 motsvarade förmånsvärdet ungefär den faktiska bilkost-

naden. I dag ligger förmånsvärdet på grund av förändrade omvärlds-

faktorer i genomsnitt cirka 20 procent lägre den faktiska bilkostna-

den. Mellanskillnaden utgör en subvention som kostar staten kring 

1,7 miljarder kronor netto per år (med miljöbilar borträknade).

Vi föreslår därför att regelverket ändras så att förmånsvärdet konti-

nuerligt motsvarar det verkliga värdet av förmånen. Det kan ske genom 

att beskattningsbart förmånsvärde motsvarar kostnaden för att leasa 

bilen själv eller företagets faktiska kostnad för att leasa förmånsbilen.

Grundprincipen bör vara att regelverket för förmånsbilar ska vara till 
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för att hantera skattefrågor, till exempel vid delad användning av bilen i 

tjänsten och privat, utan att göra bilen subventionerad av samhället.

Reformera reglerna för avdrag för resor till och från 
arbetet.
Utgifter för resor till och från arbetet får dras av vid inkomstbeskatt-

ning av anställda. Förutsättningen är att arbetsplatsen ligger så långt 

från bostaden att någon form av transportmedel kan behöva använ-

das. Skatteundantaget som avdragen innebär skapade en skatteut-

gift för staten på 6 miljarder kr år 2018. 

Halva reseavdragsvolymen kommer från Sveriges tre storstads-

områden där tillgången till kollektivtrafik är mycket god. Fusket 

med reseavdrag har vid Skatteverkets kontroller konstaterats vara 

omfattande och uppgå till minst 1,7 miljarder om året. Det vanligaste 

fusket är att tidsvinstkravet inte uppfylls vilket är särskilt svårt för 

skattemyndigheterna att kontrollera.

Nio av tio som gör reseavdrag kör bil. Avdraget ska endast mot-

svara bilens rörliga kostnader. De fasta kostnaderna för bil i form av 

inköp, skatt, försäkring och värdeminskning ska inte omfattas. Dock 

är ersättningen för milkostnader på 18,50 kronor per mil ett för högt 

belopp. Det gör att bilpendlare med reseavdrag överkompenseras. 

Rörliga kostnader för de tio mest sålda bilarna 2017 ligger enligt 

Konsumentverket i genomsnitt på 13,70 kronor per mil. Det motsva-

rar en överkompensation på 25 procent, ytterligare en subvention på 

cirka 1,4 miljarder.

Om reseavdragen är färdmedelsneutrala och baseras på avstånd 

upphör sannolikt det omfattande fusket samtidigt som mer miljöan-

passade färdmedelsval uppmuntras. En statlig utredning315, har nyligen 

föreslagit att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form och ersätts av 

en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 

arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

315 Reseavdragskommittén (2019). Skattelättnad för arbetsresor, SOU 2019:36
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Behåll och utveckla flygskatten.
Flygets klimatpåverkan växer ständigt, vilket delvis är en följd av 

att flyget inte betalar sina externa kostnader på grund av skatteun-

dantag. Det har dock visat sig komplicerat att internalisera flygets 

miljökostnader.

Det naturliga vore att flygets miljökostnader internaliseras 

genom bränsleskatter. Mycket styrs dock av Chicagokonventionen 

som försvårar och delvis omöjliggör beskattning av flygets miljöpå-

verkan och förklarar att varken inrikes- eller utrikesflyget betalar 

energi- eller koldioxidskatt för sitt bränsle. Enligt Januariavtalet 

mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Libera-

lerna ska ”Sverige ta ledartröjan för att omförhandla internationella 

avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fos-

silt flygbränsle.” Att förändra denna konvention för att möjliggöra 

bränsleskatter på internationella flygresor torde vara komplice-

rat och ta mycket lång tid. Under tiden kan flygskatten göra god 

tjänst som en fungerande andrahandslösning, vilket också indirekt 

erkänns i Januariavtalet.

Situationen förvärras av att internationella resor av alla slag är 

momsbefriade, vilket även gäller det kraftigt miljöpåverkande flyget. 

Inrikesflyg har nedsatt moms, liksom andra inrikes resor i kollektiv-

trafik, se punkt 2 ovan.

Flygresor kommer även fortsättningsvis under lång tid att ha stor 

negativ miljöpåverkan. Det gör åtgärder absolut nödvändiga. Elflyg-

plan ligger mycket långt fram i tiden och biojetbränsle från hållbara 

källor är bara en dellösning som därtill inte förväntas kunna uppnå 

tillräckligt omfattande kvantiteter ens på längre sikt. Även om mil-

jöstyrande start- och landningsavgifter nu enligt Januariavtalet ska 

utredas så finns sådana inte på plats ännu i tillräcklig utsträckning.

Flygskatten är ett etablerat fungerande system för att internali-

sera i alla fall en del av flygresans miljökostnad. Det är ytterst angelä-

get att flygskatten behålls så länge det inte finns några andra system 
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som fullt ut internaliserar flygets miljökostnader. En höjning av flyg-

skatten, i syfte att den ska täcka mer av miljökostnader, bör utredas. 

Det är dags nu

Enligt Naturskyddsföreningens enkät inför valet 2018316 vill sex 

av riksdagens åtta partier fasa ut merparten av de svenska skat-

teundantagen för användning av fossila bränslen. I en opinions-

undersökning317 som TNS-Sifo genomförde på uppdrag av Natur-

skyddsföreningen samma år önskar sex av tio svenskar få bort de 

statliga subventioner som skadar klimatet – även om det ökar de 

egna utgifterna. Tusen tillfrågade personer fick svara på om det är 

bra eller dåligt att avskaffa subventioner som riskerar att leda till 

ökade utsläpp, även om det ökar deras privata utgifter. Störst stöd 

för påståendet fanns i norra Mellansverige, minst i storstadsområ-

det Göteborg även om det också där var en majoritet som svarade 

mycket eller ganska bra. När resultatet sorteras efter partitillhörig-

het varierar siffrorna något, men för alla partier är det en majoritet 

av anhängarna som vill avskaffa subventionerna. 

Det finns alltså ett brett stöd för att avveckla klimatskadliga sub-

ventioner. Den kraftfulla gröna skatteväxling på minst 15 miljarder 

kr som enligt Januariavtalet ska genomföras under mandatperioden 

borde ha en given ingrediens. Det är dags att plocka de lågt häng-

ande frukterna och avveckla de klimatskadliga subventionerna. Det 

är inte bara viktigt för ett land som Sverige som vill och kan vara 

ett föregångsland i klimatarbetet. Det är också ett sätt att vända ett 

”dubbelt dåligt” styrmedel – som både försvårar klimatarbetet och 

tär på statskassan – till något som är dubbelt bra.

316 Naturskyddsföreningen (2018b). 
317 Naturskyddsföreningen (2018a). 
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