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i 

Sammanfattning 

 

 

 

 

I den pågående miljödebatten i Sverige har koldioxidutsläpp och dess miljöpåverkan 

kommit alltmer i fokus och förbränning av fossila bränslen i ex bensin är en av de 

största utsläppskällorna. Ett sätt att begränsa utsläppen av koldioxid är att belägga 

bensinkonsumtion med en skatt. En faktor som bör tas i beaktande vid beskattning är 

vilka välfärdsförluster som kommer att orsakas av skatten. Denna uppsats undersöker 

huruvida det kan ha uppstått skillnader i välfärdsförlust i Lidingö och Piteå kommuner 

som följd av en skatteökning på bensin under perioden 1995-2001. Piteå kommun kan 

uppvisa en påtagligt större minskning av bensinkonsumtion än Lidingö kommun vilket 

antyder att skatten varit effektivast i Piteå. Dock antyder modellens variabler att Lidingö 

kommun drabbats av en större välfärdsförlust som följd av skatten som kan bero på att 

Lidingös bensinefterfrågan är mer inelastisk än Piteås. Dock kan denna uppsats ej dra 

några definitiva slutsatser i frågan då detta kräver ett mer omfattande material än vad 

som varit tillgängligt i detta fall. 
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Abstract 

 

 

 

 

Carbon dioxide and its impact on the environment has received increased attention 

during the ongoing environmental debate in Sweden. Combustion of fossile fuels in for 

example petrol is one of the largest causes of these emissions. One way to limit the 

carbon dioxide emission is to tax consumption of petrol. One aspect that should be 

considered when implementing a tax is which welfare losses will be induced as a 

consequence of the tax. This paper tries to determine if there could be a difference in 

welfare loss between Piteå and Lidingö as a consequence of an environmental tax on 

gasoline during the period 1995-2001. Piteå has showed a greater reduction in 

consumption which implies that the tax has been more efficient there, but Lidingö 

seems to have suffered a greater loss of welfare because  that the demand appears to be 

more inelastic there than in Piteå. This paper cant draw any definitive conclutions in the 

matter. In order to do that one needs a more complete dataset than was avaliable in this 

case.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Koldioxidutsläpp och dess inverkan på klimatet har på senare tid kommit alltmer i fokus 

under den pågående miljödebatten i Sverige. Den främsta orsaken till koldioxidutsläpp 

är trafiksektorns förbränning av fossila bränslen. Ett sätt att begränsa utsläppen är att 

belägga bensinförbrukningen med en skatt. Miljöskatter började användas som 

miljöekonomiskt styrmedel i Sverige under 1970-talet men fick ordentligt genomslag 

först under 1980-talet. Svenska naturskyddsföreningen påvisar att miljöskatter i 

allmänhet uppvisat önskvärd effekt vad gäller kostnadseffektivitet och incitament till 

teknologisk utveckling (Naturvårdsverket 1997). 

 

 Det uttalade målet med miljöskatter är att minska miljöbelastningen av vissa ämnen 

genom att internalisera deras externa kostnader. Enligt Svenska naturskyddsföreningen 

bör utsläppen av växthusgaser i atmosfären minska totalt med 75% fram till 2050 och 

med 15% till 2010 jämfört med 1990 års nivåer. Enligt Svenska naturskyddsföreningen 

är detta önskvärt eftersom koldioxidutsläpp är en av de främsta orsakerna till den 

globala uppvärmningen av jorden. Ett sätt att minska utsläppen av koldioxid är att 

belägga konsumtion av koldioxidhaltiga produkter med en skatt i syfte att minska 

efterfrågan på dessa. En viktig faktor som bör tas i beaktande vid beskattning är vilka 

fördelningseffekter som uppstår för olika grupper inom ett land som följd av detta 

(Harrison & Kriström 1997). 

 

 En miljöskatt kan slå olika i olika delar av ett land på grund av att det råder olika förut-

sättningar vad gäller variabler som exempelvis inkomstfördelning och infrastruktur. 

Detta innebär att vissa grupper i samhället kan få bära en större del av skattebördan än 

andra. Traditionellt sett har ekonomer lagt tyngdpunkten på effektivitetsfrågor som 

allokering av knappa resurser snarare än att ta större hänsyn till rättvisefrågor. 

Fördelningsfrågor har dock kommit alltmer i fokus i den ekonomiska debatten då det 
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verkar finnas ett positivt samband mellan jämn inkomstfördelning och ekonomisk 

tillväxt inom ett land (ibid). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det kan finnas regionala skillnader i 

välfärdsförändring orsakad av en skatteökning på bensin mellan Lidingö och Piteå 

kommuner. Denna välfärdförändring definieras här som hur hårt miljöskatten kan slå i 

respektive kommun.  

 

1.3 Metod 

Som teoretisk referensram kommer neoklassisk efterfråge och skatteteori att användas. 

Uppsatsen jämför Lidingö och Piteå kommuner med avseende på ett antal variabler som 

nämns i kapitel  4.2. Dessa kommuner valdes i syfte att jämföra två kommuner med 

liknande befolkningsmängd men med skillnader i landareal.  

 

1.4 Avgränsning 

Rapporten jämför Lidingö och Piteå kommuner under åren 1995 och 2001. 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

I kapitel 2 behandlas uppsatsens bakgrund med en beskrivning av hur miljöskatter 

fungerar generellt samt en tillbakablick på hur bensinskatten historiskt sett ut i Sverige. 

Vidare förs en inledande diskussion om fördelningseffekter av miljöskatter. Kapitel 3 

behandlar uppsatsens teoretiska referensram som är neoklassisk efterfråge och skatte-

teori. I kapitel 4 introduceras modellen som beskriver vilka faktorer som kan ha inverkat 

på bensinefterfrågan i Piteå och Lidingö kommuner. I kapitel 5 introduceras uppsatsens 

empiri och i kapitel 6 följer uppsatsens slutsatser. 

 

1.6 Föregående forskning 

På grund av kopplingen mellan fördelningseffekter av bland annat skatter och den 

ekonomiska tillväxten har omfattande forskning på området gjorts av finans-

departementet och naturvårdsverket. Vidare har Bengt Krisström och Glenn W. 

Harrisson gjort omfattande studier av hur regionala fördelningseffekter av en skatt på 

bensin kan skilja sig åt mellan olika delar av Sverige. Dessa arbeten har använts som 

stöd för uppsatsen.  
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KAPITEL 2 

BAKGRUND 

 

 

 

 

2.1 Miljöskatter i Sverige 

Det existerar ett stort antal ekonomiska styrmedel i Sverige med det uttalade syftet att 

internalisera de externa effekterna. En extern effekt är en positiv eller negativ sideffekt 

av produktion eller konsumtion som inte reflekteras i marknadspriser. Med få undantag 

utfärdas dessa miljöskatter av staten och intäkterna från skatten går in i stadsbudgeten 

för att finansiera exempelvis offentlig konsumtion (Naturvårdsverket 1997). 

 

2.2 Den svenska bensinskatten 

Bensinskatten i Sverige består av en punktskatt på bensin, koldioxidskatt samt från den 

första mars 1990 även moms (Harrison & Kriström 1997). Den Svenska 

koldioxidskatten introducerades den första januari 1991 som en del av skattereformen 

med syftet att reducera utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. I 

dagsläget finns inget ekonomiskt gångbart sätt att separera koldioxid vid förbränning 

och utsläppen är direkt relaterade till koldioxidhalten i bränslet och en skatt på 

bensinens koldioxidhalt får därför i princip samma effekt som en skatt på koldioxid. 

Koldioxidskatten är för närvarande den miljöskatt som genererar mest inkomster till 

stadskassan. Under budgetåret 1992-1993 stod punktskatten på bensin för totalt 6 % av 

statens totala skatteinkomster (Finansdepartementet 1997). 

 

 Bensinskatten är en sammanvägning av många ekonomisk-politiska mål. Men en av 

huvudtankarna är att vägtrafikanterna ska bära marginalkostnaderna för sitt nyttjande av 

vägnätet. Den Svenska bensinskatten infördes år 1929 med och var inledningsvis 

oberoende av bränslets blymängd. Efter den första januari 1986 differentierades den 

tidigare enhetliga bensinskatten så att skattesatsen steg med blymängden i bensinen. Ett 

av syftena med denna skattedifferentiering var att påskynda introduktionen av blyfri 

bensin i Sverige. En annan orsak är den allt striktare miljölagstiftningen för nya fordon. 

Denna miljöstandard var frivillig för 1987 och 1988 års modeller och blev obligatoriska 

från år 1989 (Naturvårdsverket 1997).  
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2.3 Bensinförbrukningen i Sverige 

Den huvudsakliga förbrukningen av motorbensin i Sverige görs av personbilar som står 

för 90 % av den totala förbrukningen och bensinförbrukningen sägs till stor del bero på 

utvecklingen av antalet personbilar. Mellan åren 1970-1993 ökade dock 

bensinförbrukningen med 50 % medan antalet bilar ökade med 60 %. En av faktorerna 

till att bensinförbrukningen historiskt sett växt långsammare än bilparken är att 

bensinmotorerna under de två senaste årtiondena förbrukat mindre bensin per körd 

kilometer, men även andra faktorer som oljekrisen och upprepade prisökningar har haft 

inverkan. Ytterligare en faktor som varit av betydelse för bensinförbrukningen är 

bensinskatten (Finansdepartementet 1994). Blyad bensin började användas i Sverige 

under 1920-talet då oljebolagen upptäckte att blyet hade smörjande och 

prestandaökande egenskaper för motorerna.  Efter att den blyfria bensinen introducerats 

som en följd av den differentierade bensinskatten började denna snabbt vinna 

marknadsandelar, men denna ökning var till en början statisk på grund av att antalet 

fordon som utrustats med katalysator var begränsat. Under år 1992 introducerades en 

bensinkvalitet där blyet var ersatt av sodiumsalt som har samma smörjande egenskaper 

som bly. Under 1994 drogs den blyade bensinen bort från den Svenska marknaden och 

försäljning har varit förbjuden sedan första mars 1995 (ibid).  

 

2.4 Fördelningseffekter av miljöskatter 

En miljöskatt kan komma att få olika effekter på olika regioner inom ett land. Detta sker 

på grund av att det råder olika förutsättningar inom landet vad gäller infrastruktur, 

inkomstsammansättning et cetera. Dessa skillnader gör att vissa regioner kan uppvisa 

större känslighet på förändringar av bensinpriset än andra (Harrison & Kriström 1997).  

 

För att miljöpolitiken ska vara framgångsrik måste den ha fördelningseffekter i den 

bemärkelse att produktions och konsumtionsmönster måste förändras. Detta sker genom 

att skatten ger ekonomiska incitament till konsumenter och producenter att minska sin 

förbrukning av miljöfarliga ämnen exempelvis genom substitution till mindre farliga 

ämnen. Miljöpolitikens kostnader och intäkter kan dock fördelas på ett sätt som inte 

behöver vara förenligt med andra politiska mål. Ett av problemen med miljöskatter är att 

kostnaderna tenderar att fördelas över ett fåtal medan intäkterna fördelas över många. 
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Exempel på denna konflikt inom andra områden kan vara bevarandet av vissa 

rovdjursarter samt förvaring av avfall (ibid).  

Ekonomer föredrar oftast att diskutera effektivitetsfrågor med bakgrunden att knappa 

resurser bör allokeras så effektivt som möjligt, men fördelningsfrågorna måste också 

iakttas. När det gäller miljöpolitiken är ekonomens roll i första hand att beskriva hur 

intäkter och kostnader fördelas snarare än att ta hänsyn till om förändringen är rättvis 

eller ej. Denna diskussion är dock viktig med bakgrunden att en jämnare 

inkomstfördelning inom ett land tenderar att bidra positivt till den ekonomiska 

tillväxten. Ett lämpligt angreppssätt för att analysera fördelningseffekter i ett land är att 

utgå från de små enheterna i ekonomin det vill säga hushåll och företag. Miljöpolitiken 

kan påverka det enskilda hushållet på ett flertal sätt (ibid). 

 

 Givet att exempelvis koldioxidskatten ökar stiger priset på varor som transport och 

uppvärmning för konsumenten. Denna förändring kan slå extra hårt mot hushåll som 

bor i kallare landsändar eller har långa reseavstånd samt dålig tillgång på substitut. 

Hushållen påverkas även av att andra varor kan bli relativt sett dyrare eller billigare till 

följd av olika marknadsanpassningar. Givet att ökade miljökrav leder till 

företagsnedläggningar kan fördelningseffekterna åtminstone på kort sikt bli påtagliga 

för hushållen eftersom att de åtminstone under en övergångsperiod tvingas ut i 

arbetslöshet. På grund av att företag ägs av hushåll påverkar företagens vinster också 

hushållens inkomster. Vinsterna beror i sin tur på priserna på företagens produkter och 

kostnader för insatsvaror som berörs av miljöskatter (ibid). 

 

 En faktor som påverkar hur hårt en miljöskatt slår mot olika delar inom ett land beror 

på vilka regionala skillnader i priskänslighet eller elasticitet som finns i olika delar av 

landet. Regioner med en lägre elasticitet tenderar att drabbas hårdare av en skatt än 

regioner med hög elasticitet allt annat lika. En partiell förklaring till detta är att en 

region med låg elasticitet är mindre priskänslig vilket innebär att den kommer att 

minska sin konsumtion förhållandevis lite vid en prisökning jämfört med en region där 

elasticiteten är hög (Nicholsson, 2002). Elasticitet och dess betydelse diskuteras mer 

ingående i kapitel 3.3. 

 

 

 



 

 6

2.5 Betalningsvilja för miljövaror 

Ett antagande är att inkomstelasticiteten för miljövaror stiger med ökande inkomst och 

därmed kan miljö betraktas som en lyxvara. En lyxvara är en vara med en 

inkomstelasticitet som är större än ett. Givet att inkomsten ökar med en procent ökar 

efterfrågan med mer än en procent och det omvända gäller om inkomsten minskar. 

Denna hypotes är dock mycket omstridd i litteraturen. En amerikansk studie av Costa 

(1997) tyder på att budgetandelen för transporter tenderar att öka med stigande inkomst 

och därmed skulle vara en lyxvara (Krisström & Wibe (2003).  

 

Enligt en undersökning gjord av Mitchell (1979) varierar inte stödet för större 

miljöprogram i USA speciellt mycket mellan olika inkomstgrupper. Detta tyder på att 

inkomstelasticiteten är mer eller mindre konstant och är enhetselastisk. Andra studier 

tyder på att inkomstelasticiteten mycket väl kan ligga mellan noll och ett. 

Betalningsviljan ökar med stigande inkomst, men betalningsviljans andel av inkomsten 

tenderar att minska. Låginkomsttagaren är villig att lägga ut en större andel av sin 

inkomst medan höginkomsttagaren är beredd att spendera en större summa räknat i 

absoluta tal. Det går inte att dra några generella slutsatser i frågan om miljö är lyxvara 

eller ej utan detta varierar från fall till fall (ibid).  

 

Elasticiteten eller priskänsligheten i en region påverkas av ett stort antal variabler. 

Kapitel 2.6 och 2.7 introducerar empirin från Piteå och Lidingö kommun med de 

variabler som antas inverka på elasticiteten på bensin. 

 

2.6 Piteå kommun 

 Informationen till detta kapitel kommer om inget annat anges från Piteå kommun 

(www.Pitea.se). Piteå kommun som den ser ut idag bildades den första januari 1967 då 

Piteå landskommun, Hortlax och norrfjärdens kommuner slogs ihop till Piteå vidgade 

stad. År 1971 avskaffades begreppen stad och landskommun och ersattes med kommun  

 

Piteå kommun är benäget i södra norrbottens län och har Piteå som centralort. 

Kommunen har i dagsläget en ytstorlek på 3087 kvadratkilometer med en 

befolkningsmängd på 40600 innevånare vilket ger en befolkningstäthet på 13.1 

innevånare per kvadratkilometer. Kommunen har totalt 24771 arbetstillfällen varav 

4409 personer arbetar inom kommunal förvaltning vilket står för 18 % av kommunens 
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arbetskraft. Piteås näringsliv är mycket differentierat och inrymmer två av Europas 

största pappersfabriker samt tre av Sveriges största sågverk. Vidare har 

plastkompositindustrin en stark förankring i kommunen med omfattande forskning och 

utvecklingsarbete. Inom den samlade industrisektorn finns drygt 30 % av kommunens 

totala mängd anställda och följaktligen är denna sektor av stor betydelse för 

kommunens utveckling. Vidare har Piteå kommun en stor jordbrukssektor och runt 

Piteälvens dalgång finns ett flertal små och medelstora jordbruk. Kommunen 

genomkorsas av E4:an och järnvägen mellan Älvsbyn och Piteå och har en betydande 

godstrafik (ibid). Nedan beskrivs Piteå kommuns utveckling inom modellens variabler. 

 

Bensinkonsumtionen i Piteå kommun har under perioden 1995-2001 minskat från 

53342 m 3  till 28300 m 3  vilket är en påtaglig förändring. Denna minskning i 

konsumtion har skett trots att kommunens befolkning ökat under perioden från 40034 

till 40363 innevånare (Scb). Den påtagliga konsumtionsminskningen kan bero på många 

faktorer. Exempel på sådana kan vara att innevånarna i Piteå anpassat sig till skatten i 

hög grad genom att substituera från bensin till dieseldrivna bilar. Ytterligare en 

förklaring kan vara att alltfler Piteåbor börjat resa kollektivt och lämnar bilen hemma i 

större utsträckning. 

 

Den disponibla inkomsten per capita har stigit från 131988 kr till 187057 kr under 

perioden 1995-2001. Andelen av befolkningen som dagspendlar har ökat från 5% av 

befolkningen 1995 till 5.1 % 2001. Dagspendlingssiffrorna avser människor som 

regelbundet reser utanför den egna kommunen dagligen i syfte att ta sig till arbete eller 

annan aktivitet (Scb). Priset på ett månadskort med lokaltrafiken ökade under perioden 

från 265 kr till 310 kr och lokaltrafiknätet är 61, 5 km. Priset på 95 oktanig bensin steg 

under perioden från 8.11 kr per liter till 9.73 kr per liter. Priset på diesel i miljöklass ett 

steg under perioden från 3.96 kr per liter till 5.66 kr per liter (scb). Materialet tillämpas i 

kapitel 5 i syfte att undersöka eventuella skillnader i fördelningseffekter mellan Piteå 

och Lidingö kommuner. 

 

2.7 Lidingö kommun 

Informationen till detta kapitel kommer om inget annat anges från Lidingö 

kommun(www.Lidingo.se). AB Lidingö villastad grundades år 1906 varpå stadens 

befolkning tredubblades under 1900-talets första hälft. Lidingö tog under denna period 
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steget från jordbrukssamhälle till modern stad och fick sina stadsprivilegier år 1926. 

Kommunen har i dagsläget en befolkningsmängd på 40895 personer och en markareal 

på 30.1 kvadratkilometer. Detta ger en befolkningstäthet på 1359 personer per 

kvadratkilometer. Kommunens totala arbetsstyrka är på 10678 arbetstillfällen varav 

3074 personer är anställda inom kommunen fördelat över tio förvaltningar varav de 

flesta arbetar på skolor, förskolor och inom hemtjänsten. Detta står för 28 % av den 

totala arbetsstyrkan inom kommunen (scb). 

 

 Det finns ungefär 2800 företag på Lidingö. De flesta är mindre egenföretag som 

exempelvis mindre konsult och serviceföretag men kommunen inrymmer även större 

företag med verksamhet över hela landet som exempelvis Rahmqvistkoncernen och 

Bover videodata. Nedan beskrivs Lidingö kommuns utveckling inom modellens 

variabler. Bensinkonsumtionen i Lidingö kommun har under perioden 1995-2001 

minskat från 15888 m 3  till 14500 m 3 . En delvis förklaring till denna 

konsumtionsminskning kan vara att Lidingöborna börjat substituera bensin mot diesel 

och öka sitt nyttjande av lokaltrafiknätet. Den disponibla inkomsten per capita har stigit 

från 131988 kr till 187057 kr under perioden 1995-2001. Andelen av befolkningen som 

dagspendlar har ökat från 28 % av befolkningen 1995 till 30 % 2001. 

Dagspendlingssiffrorna avser människor som regelbundet reser utanför den egna 

kommunen dagligen i syfte att ta sig till arbete eller annan aktivitet (Scb).  Bensin och 

dieselpriset antas vara lika i både Lidingö och Piteå. Priset på 95 oktanig bensin steg 

under perioden från 8.11 kr  per liter till 9.73 kr per liter. Priset på diesel i miljöklass ett 

steg under perioden från  3.96 kr per liter till 5.66 kr per liter (scb). Materialet tillämpas 

i kapitel 5 i syfte att undersöka huruvida det kan ha uppstått skillnader i fördelnings-

effekter mellan Piteå och Lidingö kommuner. 
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KAPITEL 3 

TEORI 

 

 

 

 

Efterfrågan på en vara påverkas av ett flertal faktorer. Exempel på sådana kan vara 

prisförändringar på varan i sig samt ändringar av priset på substitut och 

komplementvaror. Effekten av en prisändring på en vara beror på varans priskänslighet 

eller elasticitet. En varas elasticitet har inverkan på hur konsumenterna reagerar på en 

prisökning. Ju mer elastisk varan är desto mer kan konsumenterna minska sin 

konsumtion av denna genom exempelvis substituering som svar på att priset ökar och 

givet att elasticiteten är låg gäller det motsatta förhållandet. Denna elasticitet påverkas 

av ett stort antal faktorer. I denna uppsats används pendlingsberoende, dieselpris, 

kommunstorlek, lokaltrafikutbud samt disponibel inkomst för att uppskatta skillnader i 

elasticitet på bensin mellan Piteå och Lidingö kommuner. En skatteökning på bensin 

kan betraktas som en prisökning på densamma och elasticiteten i respektive kommun 

avgör vilken regional fördelningseffekt detta kan få för respektive kommuns 

innevånare. 

 

3.1 Neoklassisk efterfrågeteori 

Efterfrågan på en vara påverkas av ett stort antal faktorer som exempelvis pris, 

substitutvaror, komplementvaror med mera. Två varor kan sägas vara substitutvaror om 

en vara kan ersätta en annan. Exempel på substitutvaror kan sägas vara bensin och 

diesel. En vara kan sägas vara substitut ifall följande villkor är uppfyllt. 

 

2

1

P
X
∂
∂ >0      (1) 

 

Detta innebär att en prisökning på vara två leder till att mer av vara kommer att 

efterfrågas. Exempelvis kan en ökning av bensinpriset leda till att efterfrågan på diesel 

ökar (Nicholson, 2002). 
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 Två varor kan sägas vara komplementvaror ifall en vara måste konsumeras tillsammans 

med en annan. Exempel på sådana varor kan vara bilar och drivmedel. En vara sägs vara 

komplement ifall följande villkor är uppfyllt. 

 

2

1

P
X
∂
∂ <0      (2) 

Detta innebär att en prisökning på vara två leder till att efterfrågan på vara ett minskar 

vilket är kännetecknande för komplementvaror. Efterfrågan kan även komma att 

påverkas av rena prisförändringar. För en normalvara gäller generellt att om priset ökar 

så minskar den efterfrågade kvantiteten. Denna förändring kan delas in i en substitutions 

och en inkomsteffekt (ibid). Dessa effekter diskuteras mer ingående i kapitel 3.2. 

      

Den neoklassiska efterfrågeteorin grundar sig i begreppet nyttomaximering. Människor 

antas kunna rangordna alls konsumtionsalternativ från det minst till det mest önskvärda 

alternativet där mer önskvärda alternativ genererar större nytta än mindre önskvärda 

alternativ. Nyttomaximering innebär att en konsument kommer att uttömma hela sin 

inkomst för att anskaffa den varukombination som ökar den egna nyttan mest. Detta 

nyttomaximerande kommer att fortgå tills den marginella substitutionskvoten (mrs) är 

lika med marknadens bytesförhållande mellan dessa varor. Nyttomaximering för n varor 

ger. 

 

U=U(X1 , X 2 , X n )     (3) 

 

Denna nyttomaximering görs med hänsyn till individens budgetbegränsning 

 

I=P1 X1 +P 2 X 2 +P n X n      (4) 

 

Ett begrepp som är viktigt att ta hänsyn till är den marginella substituionskvoten. Detta 

säger hur benägen en individ är att substituera en vara mot en annan och samtidigt 

bibehålla samma nytta som i utgångsläget. Denna bytesvillighet definieras som 

lutningen på en indifferenskurva i en bestämd punkt. Lutningen på indifferenskurvan 

ger en indikation på vilka val en individ är beredd att göra. Givet att individen har 
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relativt mycket av vara x är han benägen att ge upp mycket av denna för att få en enhet 

till av vara y och tvärtom. 

 

MRS= -
dX
dY | UU = 1      (5)

   

Det optimala valet av en vara är i den punkt där mrs är lika med bytesförhållandet på 

marknaden (P x /P y ) . I figur 3.1 visas det optimala konsumtionsvalet mellan vara x och 

y i den punkt där budgetbegränsningen tangerar den högsta möjliga indifferenskurvan. 

Konsumtion på en lägre indifferenskurva är möjlig, men detta val är inte nytto-

maximerande och kommer följaktligen inte att väljas. Eftersom budgetbegränsningen 

sätter en gräns för hur mycket som kan konsumeras är det inte möjligt att välja att 

konsumera på en indifferenskurva som ligger över denna begränsning. I figur 3.1 ligger 

det optimala konsumtionsvalet i punkt x*y*. I denna punkt är lutningen på 

indifferenskurvan (mrs) lika med lutningen på budgetlinjen P x /P y (Brown, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Nyttomaximering 

Källa: Nicholson 
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3.2 Inkomst och substitutionseffekt 

Givet att priset på en normalvara faller kommer efterfrågan på denna att öka dels genom 

att den relativt sett blivit billigare gentemot övriga varor (substitutionseffekten), men 

också för att köpkraften ökat (inkomsteffekten). Prissänkningen har ökat individens 

köpkraft och därmed även hans reala inkomst (ibid).  

 

Givet att priset på vara x faller från px1  till px 2  ändras det optimala konsumtionsvalet 

från X*, Y* till X**, Y** där den nya budgetlinjen tangerar indifferenskurva u2 i figur 

3.2. Denna förändring kan brytas ner i en substitutionseffekt samt en inkomsteffekt. 

Substitutionseffekten består i en förflyttning längst den första indifferenskurvan till den 

punkt där mrs är lika med lutningen på den nya budgetlinjen. Substitutionseffekten av 

prissänkningen går mellan punkterna X1 och Xb i figur 3.2. Ökningen av efterfrågan 

som kommer av inkomsteffekten beror på att den reala köpkraften ökat och tagit 

individen till den högre indifferenskurvan u2. Ett grundläggande antagande är att 

efterfrågefunktionen är homogen av graden noll. Detta innebär att om vi skulle 

multiplicera alla priser med en positiv konstant samtidigt som vi ökar inkomsten lika 

mycket skulle detta lämna den totala efterfrågan oförändrad (Nicholsson, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2 Inkomst och substitutionseffekt 

Källa: Nicholson 
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3.3 Miljöskatter 

I en värld med perfekt fungerande marknader kommer all allokering av knappa resurser 

att lösas automatiskt av prismekanismen. Priset kommer under dessa förutsättningar att 

korrekt reflektera olika varors relativa knapphet i ekonomin. Dock finns många exempel 

på varor som ej kan tilldelas ett värde på detta sätt, exempel på detta är miljövaror 

(Naturvårdsverket 1997).  

 

Miljövaror har som regel ingen ägare och kan nyttjas av alla utan undantag. Ett exempel 

på en sådan vara är syre. Avsaknaden av äganderätter gör att det inte finns någon 

naturlig marknad för dessa varor vilket riskerar leda till övernyttjande av miljövaran 

med externa effekter som följd. En extern effekt är en positiv eller negativ sideffekt av 

produktion och eller konsumtion som ej reflekteras i marknadspriser. Ett sätt att 

korrigera detta marknadsmisslyckande är att belägga konsumtion och eller produktion 

av den miljöfarliga varan med en skatt och därmed synliggöra de externa effekterna och 

uppnå den socialt optimala utsläppsnivån (ibid). Detta visas i figur 3.3. 

 

Längst den vertikala axeln mäts mnpb eller marginal net private benefits som är den 

privata marginalnyttan av ytterligare utsläpp samt mec eller marginal external cost som 

är den marginella sociala kostnaden av ytterligare utsläpp. Den marginella kostnads-

kurvan har positiv lutning för att visa att höga utsläppsnivåer ger en högre marginell 

skada än vid låga nivåer. Den privata marginalnyttekurvan lutar negativt för att visa 

lagen om avtagande marginalavkastning (Pearce, 1990).  

 

Den optimala utsläppsnivån uppnås i den punkt där mnpb är lika med mec. Detta sker i 

punkt W* i figur 3.3. Denna lösning kommer dock sannolikt inte att uppnås utan 

ingrepp i marknaden då aktörerna kommer att välja den utsläppsnivå som maximerar 

deras privata vinst. Detta sker i punkt W1  i figuren och i denna punkt genereras mer 

utsläpp än vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Detta kan dock åtgärdas 

exempelvis genom att belägga det skadliga ämnet med en skatt så att mnpb skiftar inåt. 

I  idealfallet ger detta att vi uppnår den samhällsekonomiskt optimala utsläppspunkten 

W* (ibid). 
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Figur 3.3 Miljöskatter 

Källa: Långtidsutredningen 2003 

 

Effekten av en miljöskatt påverkas av hur priskänslig eller elastisk den beskattade varan 

är. En vara sägs vara elastisk om en prisökning på en procent minskar efterfrågan med 

mer än en procent och inelastisk om en prisökning på en procent minskar efterfrågan 

med mindre än en procent. Detta kan utläsas från efterfrågekurvans lutning. Ju brantare 

efterfrågekurvan är desto mer priskänslig blir varan och följaktligen drabbas 

konsumenterna av välfärdsförlust i mindre grad än grupper med flackare 

efterfrågekurva. Orsaken till detta är att konsumenter med låg priselasticitet är beroende 

av varan i större utsträckning än konsumenter med högre elasticitet och är följaktligen 

benägna att acceptera prisökningar i större utsträckning utan omfattande minskningar i 

sin konsumtion (Nicholsson, 2002). Detta illustreras i figur 3.4. 

 

 I figur 3.4 finns två efterfrågekurvor med olika lutning benämnda D1 och D2 varav 

efterfrågekurva D1 Har brantare lutning än efterfrågekurva D2. Givet att priset på varan 

stiger från P1 till P2 kommer efterfrågan på denna vara att minska. Omfattningen av 

denna minskning är beroende av lutningen på respektive efterfrågekurva. Som framgår 

av figur 3.4 är konsumtionsminskningen störst för den grupp som har efterfrågekurva 

D2 då denna är flackare eller uppvisar högre elasticitet än efterfrågekurva D1. Detta 

antyder att en prisökning från P1 till P2 kan drabba konsumenter som har 

efterfrågekurva D1 hårdast på grund av att de är mer beroende av varan eller har en mer 

W1W* 
W

P 

mec

mnpb
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inelastisk efterfrågan. Detta framgår av figur 3.4. Efterfrågekurva D2 som är mer 

elastisk får en konsumtionsminskning från q3 till q1 medan efterfrågekurva D1 som är 

mer inelastisk endast minskar konsumtionen från q2 till q1. Denna skillnad i 

priskänslighet är orsaken till att en skatt på bensin kan slå olika i olika delar av landet 

(Sheshinski, 2004). Denna priskänslighet antas bero på bland annat modellens variabler 

som anges i kapitel 4.2.  
 

 
 

Figur 3.4 Elasticitetens betydelse för efterfrågan 

Källa: Långtidsutredningen 2003 

 

Ett sätt att påvisa kostnaden av en skatt är i termer av förändringar av konsumentöver-

skott. Konsumentöverskott definieras som den samlade betalningsviljan för varan eller 

tjänsten som överskrider den summa som konsumenten faktiskt betalar 

(Finansdepartementet 1997).  Detta illustreras i figur 3.4. I figuren betecknar linjen D 

hushållens bensinefterfrågan vid olika bensinpriser. Linjen har negativ lutning därför att 

den efterfrågade kvantiteten minskar när priset stiger. En prisökning från P 0  till P1  

innebär att efterfrågan minskar från Q0 till Q1. Hushållens nyttobortfall kommer att 
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orsakas av dels en prisökning från P0 till P1 och dels en kvantitetsminskning från Q0 till 

Q1 (Långtidsutredningen 1994). Detta illustreras i figur 3.4. Före prisökningen vid 

priset P0 är det totala konsumentöverskottet areorna 1, 2 och 3. Efter prisökningen vid 

priset P1 har set totala konsumentöverskottet minskat till area 3. Denna förlust av 

konsumentöverskott kan tolkas som den välfärdsförlust som följer av en prisökning på 

en vara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.4 Samhällsekonomisk kostnad av skatt 

Källa: Långtidsutredningen 2003 
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KAPITEL 4 

MODELLEN 

 

 

 

 

4.1 Modellens antaganden 

Bensin antas vara en normalvara med en inkomstelasticitet mellan noll och ett. 

 

4.2 Efterfrågan på bensin 

Modellen gör en ansats att skatta bensinefterfrågan i två olika kommuner med hjälp av 

nedanstående variabler. Bensinefterfrågan beror på ett större antal faktorer än vad som 

anges nedan, men modellen måste avgränsas eftersom det inte går att konstruera en 

modell som innehåller alla upptänkliga variabler som påverkar efterfrågan på bensin. I 

ekvationen är Bk bensinkonsumtionen inom respektive kommun. Dp är dieselpriset per 

liter för diesel av miljöklass 1. Bp är det genomsnittliga bensinpriset per liter. Ll, 

representerar lokaltrafiklängd i mil för respektive kommun i förhållande till 

kommunareal. Ar står för kommunareal. Di står för den genomsnittliga disponibla 

inkomsten inom respektive kommun och Dgp står för den procentuella andel av 

befolkningen som dagspendlar till arbetsplatser utanför kommunen per år.  Nedan förs 

en diskussion kring modellens variabler. 

 

Diesel och lokaltrafik antas i modellen vara substitut till bensin. Detta innebär allt annat 

lika att om priset på dessa ökar kommer efterfrågan på bensin att öka. Givet att priset på 

bensin ökar kommer människor på sikt att anskaffa bilar som drivs av dieselmotorer och 

åka mer lokaltrafik. 

 

Även tillgången på lokaltrafik är viktigt att beakta. Detta representeras i modellen av 

antal mil lokaltrafik i kommunen. Detta ger en spegling av hur väl utbyggt 

lokaltrafiknätet i kommunen är. Hypotesen är att allt annat lika kommer ett större utbud 

av lokaltrafik att leda till att en mindre kvantitet bensin efterfrågas. 
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 Givet att den disponibla inkomsten ökar kommer allt annat lika efterfrågan på 

normalvaror att öka och detta inkluderar bensinförbrukning.   

 

Givet att den procentuella andelen av kommunbefolkningen som dagspendlar ökar 

kommer bensinförbrukningen att öka allt annat lika. Nedan ges funktionen som skattar 

bensinefterfrågan inom respektive kommun. 

 

Givet att landarealerna skiljer sig åt mellan kommuner går det att anta att 

transportbehovet blir större i den kommun med störst areal och därmed bör 

bensinefterfrågan bli mer elastisk ju större kommunarealen är. 

 

Bk=f(Dp, Bp, Ll, Ar, Di, Dgp)    (6) 

 

Ingen skattning av efterfrågefunktionen kommer att göras utan modellens variabler 

kommer att diskuteras nedan. I kapitel 6 kommer det att föras ett resonemang kring 

vilken inverkan dessa variabler haft på bensinefterfrågan i respektive kommun. 

 

4.2.1 Diesel och bensinpris 

Diesel och bensin antas vara komplement till varandra i modellen åtminstone på lång 

sikt. Det tar tid att ställa om sin konsumtion och anskaffa en dieseldriven bil om 

bensinpriset går upp. Ett antagande är att bensinpriserna är lika höga i båda 

kommunerna och kommer i sig inte att leda till skillnader i fördelningseffekter. Däremot 

kan prisökningar få genomslag genom andra variabler som exempelvis tillgång och pris 

på substitut, pendlingsberoende mm. Dieselpriset kommer också att vara lika för båda 

kommunerna, men skiljer sig åt från bensinpriset och kan ha en dämpande effekt på 

välfärdsförluster orsakade av en höjning av bensinpriset. Detta är troligt på sikt när 

konsumenter fått tid att ställa om sin konsumtion till dieseldrivna motorer. 

 

4.2.2 Dagspendling 

Människor som dagspendlar antas vara mer beroende av transporter och drivmedel än 

andra då de måste resa i syfte att ex ta sig till jobbet. Ett län med hög befolkningsandel 

som pendlar antas vara mer beroende av bensin och kommer följaktligen att drabbas i 

större utsträckning av en skattehöjning än en kommun med låg befolkningsandel som 

pendlar. Ett antagande är att människorna tankar på sin hemort. Vidare bortser rapporten 
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från busstrafik som går utanför kommunen. Dagspendling antas allt annat lika bidra till 

att minska efterfrågeelasticiteten på bensin. Detta innebär att varan blir mindre känslig 

för prisförändringar. Definitionen av dagspendling som används i denna uppsats avser 

människor som regelbundet reser utanför den egna kommunen dagligen i syfte att ta sig 

till arbete eller annan aktivitet (Scb).   

 

4.2.3 Tillgång till lokaltrafik 

Lokaltrafik antas vara en substitutvara till bilkörning i modellen. En väl utbyggd 

lokaltrafik kan leda till att människor finner det bekvämare att ta bussen istället för att 

köra bil i synnerhet om bensinpriset stiger. Givet att bensinpriset ökar kommer fler 

bussresor att efterfrågas och därmed minskar efterfrågan på bilkörning. Skatteökningen 

kan förväntas slå hårdast mot den kommun som har sämst utbyggt lokaltrafiknät 

eftersom att lokaltrafik inte är något realt alternativ till bilkörning i dessa kommuner. 

Lokaltrafiknätet i kilometer är ett mått på hur väl lokaltrafiken är utbyggd i kommunen 

och antas vara konstant mellan åren. Lokaltrafik antas allt annat lika bidra till att öka 

efterfrågeelasticiteten på bensin. Detta innebär att efterfrågan på varan blir mer känslig 

mot förändringar av priset.  

 

4.2.4 Disponibel inkomst 

Givet att den disponibla inkomsten per capita i en kommun ökar så påverkas efterfrågan 

på bensin. Om det inträffar en skatteökning så påverkas innevånarna hårdast i den 

kommun där innevånarna har den lägsta disponibla inkomsten. Detta påverkas av hur 

näringsstrukturen ser ut i respektive kommun. Ökad disponibel inkomst ökar köpkraften 

allt annat lika och kan ha en dämpande effekt på en höjning av bensinpriset. 

 

4.2.5 Landareal 

Landarealen antas ha en positiv inverkan på bensinefterfrågan i modellen. Ju större 

landareal en kommun har desto större transportbehov kan det finnas och här ingår bil-

körning. Ökad landareal antas allt annat lika bidra till att minska efterfrågeelasticiteten 

på bensin vilket innebär att varan blir mindre känslig för prisförändringar. 
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4.3 Materialets reliabilitet 

Data för bensinkonsumtion, dagspendling och landareal är taget från scb:s databaser och 

kan betraktas som relativt tillförlitligt. Datamaterialet som behandlar och priser på 

diesel och bensin är taget från svenska petroliuminstitutet och kan betraktas som 

tillförlitligt. Materialet som behandlar lokaltrafikens linjesträckning i Piteå är taget från 

Connex och kan betraktas som mer osäkert då detta material är insamlat genom 

telefoninterjuver med företaget. Vidare lämnade inte Lidingö lokaltrafik ut data om sin 

linjesträckning. För att skatta denna har det gjorts studier av Lidingö vägnät samt 

linjesträckning. Även denna del av materialet är osäkert och kan ifrågasättas. 

 

4.4 Uppsatsens validitet 

Då vissa delar av empirin som uppsatsen bygger på inte varit möjlig att insamla på har 

detta uppskattats. Detta gäller uppgifter om Lidingö kommuns linjesträckning. Detta är 

viktigt att ta hänsyn till då detta kan påverka uppsatsens slutsatser. 
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KAPITEL 5 

ANALYS 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras och analyseras uppsatsens empiri. 

 

5.1 Hushållens konsumtion 

Det har det skett en kraftig relativprisökning för transporter och uppvärmning jämfört 

med andra varor i Sverige. Jämfört med år 1980 har relativpriset på transporter och upp-

värmning ökat med 30 % år 2001. Trots detta är inkomstandelen människor spenderar 

på dessa varor i stort sett oförändrad. Detta tyder på att inkomstelasticiteten ligger nära 

minus ett. Givet att priset på transporter stiger med en procent minskar konsumtionen 

också med en procent vilket lämnar utgiftsandelen oförändrad (Långtidsutredningen, 

1994). 

 

Hushållen med lägst inkomst spenderar i genomsnitt 15 % av sin disponibla inkomst på 

energivaror medan hushållen med den högsta inkomsten endast spenderar  7 % av den 

disponibla inkomsten. Detta mönster upprepas för samtliga energivaror men är tydligast 

för uppvärmning och bensin. Denna skillnad antyder att en skatteökning på bensin 

skulle drabba låginkomsthushållen hårdast (ibid). 

 

 Det går också att se tendenser för olika regioner inom Sverige. Hushåll i Stockholm 

använder i genomsnitt 7 % av sin disponibla inkomst till energivaror medan 

Norrlandshushåll använder 10-14 % av sin disponibla inkomst till dessa varor. Hushåll i 

storstäderna använder en större andel av sin disponibla inkomst till lokaltrafik än övriga 

landsdelar varpå en skatteökning på bensin enligt denna rapport kommer att kosta 

glesbygdsregioner mer än tätbebyggelse sett i disponibel inkomst (ibid). 
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5.2 Skillnader i bensinpriset 

Priset på 95 oktanig bensin har ökat under perioden 1995-2001 från 8.11 kr till 9.73 kr 

eller 16 % per liter. Detta är mätt i 2002 års penningvärde (spi). Bensinpriset antas 

vidare vara lika i hela landet. Denna prisökning kommer enligt neoklassisk 

efterfrågeteori att minska efterfrågan på bensin. Prisökningen kommer dock att vara lika 

för båda kommunerna och kommer därför inte i sig att generera fördelningseffekter.  

Dessa skillnader kommer att genereras av respektive kommuns priskänslighet på bensin 

som bland annat ges av modellens övriga variabler. 

 

5.3 Skillnader i dieselpriser 

Priset på diesel miljöklass 1 har ökat under perioden 1995-2001 från 3.96 till 5.66 kr per 

liter vilket är en ökning med 30 % (scb). Dieselpriset antas vidare vara lika i hela landet. 

Diesel kan betraktas som en substitutvara till bensin. Enligt neoklassisk efterfrågeteori 

kommer en prisökning på diesel att öka efterfrågan på bensin allt annat lika. Pris-

ökningen är lika för båda kommunerna och på sikt kan innevånarna i den kommun som 

uppvisat högst priskänslighet kommit att ha substituerat bensinmotorer mot dieseldrivna 

motorer. Denna substituering motverkar i viss mån eventuella negativa fördelnings-

effekter av miljöskatten. Denna substituering kan vara en delvis förklaring till att Piteå 

kommun minskat sin bensinkonsumtion så mycket under perioden 1995-2001. I syfte att 

utreda vilken inverkan dieselpriset kan har på bensinefterfrågan krävs ett mer 

fullständigt dataset än vad som ges i denna uppsats. 
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5.4 Skillnader i bensinkonsumtionen 

 
Tabell 5.1 Bensinkonsumtion i Lidingö 

År Lidingö Piteå 
1995 15886 53342 
2001 14500 28300 
Källa: scb 
 

Bensinkonsumtionen i Lidingö kommun har uppvisat en nedgång med 9 % under 

perioden. Siffrorna anges i kubikmeter per år. Bensinkonsumtionen i Piteå kommun har 

uppvisat en nedgång med 47 % under perioden. Siffrorna anges i kubikmeter per år. 

 

 

Skillnaden mellan kommunerna framträder tydligt i tabell 5.1. Lidingö kommun har 

minskat sin bensinkonsumtion med 1386 m 3  eller 33.9 liter per person. Piteå kommun 

minskat sin konsumtion med 25042 m 3  vilket motsvarar 616.7 liter per person. 

 

 Som framgår av tabell 5.1 ovan uppvisar Piteå kommun en påtaglig minskning av 

bensinkonsumtionen jämfört med Lidingö kommun. Denna förändring kan ha ett flertal 

tänkbara förklaringar. En förklaring till detta kan vara befolkningsförändringar inom 

kommunerna. En minskning av befolkningsmängden kan antas minska 

bensinförbrukningen. Piteå kommun kan som framgår av kapitel 2.7 uppvisa en 

befolkningsökning under den aktuella perioden 1995-2001. Följaktligen verkar denna 

variabel inte varit av avgörande betydelse i detta fall. 

 

Ytterligare en förklaring till denna konsumtionsskillnad mellan kommunerna kan vara 

skillnader i lokaltrafiknätens utbyggnad mellan kommunerna. Den kommun som har det 

mest välutbyggda lokaltrafiknätet har störst substitutionsmöjligheter och har därmed 

förutsättningar att påverkas i mindre mån av en prisökning på bensin än en kommun 

med sämre utbyggt lokaltrafiknät. I kapitel 5.6 framgår det att Lidingö kommun bör ha 

ett större utbud på lokaltrafik vilket antyder att efterfrågan på bensin kan vara mer 

elastisk i denna kommun då lokaltrafik är ett substitut till bilkörning. Dock uppvisar 

Lidingö kommun endast en marginell konsumtionsminskning jämfört med Piteå 

kommun vilket antyder att efterfrågan påverkas av andra variabler som överväger 

lokaltrafikutbudet. 
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Priskänsligheten på bensin antas även påverkas av hur stor andel av kommunernas 

befolkning som dagspendlar utanför den egna kommunen. En kommun som har en hög 

befolkningsandel som dagspendlar har en lägre elasticitet på bensin allt annat lika och 

kan följaktligen drabbas hårdare av en prisökning på bensin. Som framgår av kapitel 5.8 

har Lidingö den största andelen av sin befolkning i dagspendling och kommunen har 

enligt tabell 5.1 endast uppvisat en marginell konsumtionsminskning på bensin. Detta 

antyder att denna variabel allt annat lika ökar Lidingös priskänslighet på bensin och 

därmed kan denna kommun drabbas av en prisökning på bensin i större utsträckning än 

Piteå. En faktor som kan minska denna priskänslighet är att en andel av dessa pendlare 

reser över relativt små avstånd som exempelvis mellan Lidingö och Stockholm. 

 

En tänkbar möjlighet till att bensinkonsumtionen minskat kan vara att konsumenterna 

anpassat sig till prisökningar genom att lägga om sin bränsleförbrukning mot diesel. 

Enligt kapitel 5.3 är diesel ett substitut till bensin och en prisökning på bensin leder då 

till en efterfrågeökning på diesel. Denna substituering kan ha varit mest omfattande i 

Piteå kommun och delvis förklara den stora minskningen av bensinkonsumtion i denna 

kommun. Dock ger denna uppsats ingen möjlighet att undersöka detta samband på 

grund av att datamaterialet som behövs ej varit tillgängligt. 

 

Kommunstorleken kan även vara av betydelse för en kommuns bensinkonsumtion. En 

kommun med en större landareal kan allt annat lika vara mer beroende av biltransporter 

och därmed ha en mer inelastisk efterfrågan på bensin. Som framgår av kapitel 5.7 har 

Piteå kommun påtagligt större landareal än Lidingö. Detta kan allt annat lika göra 

innevånarna i Piteå kommun mer beroende av bensin och därmed ha en lägre elasticitet 

för bensin än Lidingö kommun. Som framgår av tabell 5.1 har Piteå kommun minskat 

sin bensinkonsumtion väsentligt jämfört med Lidingö kommun. Detta antyder att det 

kan finnas andra variabler i denna kommun som överväger landarealen. 
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5.5 Skillnader i disponibel inkomst 

 
Tabell 5.2 Disponibel inkomst per capita i Lidingö kommun 

År Lidingö Piteå 
1995 131988 90164 
2001 187057 110806 
Källa: scb 
 

Den disponibla inkomsten per capita i Lidingö kommun har uppvisat en ökning med 29 

% under perioden. Siffrorna anges i tusentals kronor per år. Den disponibla inkomsten 

per capita i Piteå kommun har uppvisat en ökning med 19 %. Siffrorna anges i tusentals 

kronor per år. Inkomsten antas ej påverka elasticiteten utan kan mildra effekten av en 

prisökning på bensin. 

 

Från tabell 5.2 kan utläsas att Lidingö kommun haft den positivaste utvecklingen vad 

gäller disponibel inkomst med 29 % jämfört med Piteås utveckling på 19 %. Detta 

resultat motsägs av det faktum att Lidingö kommun har en större andel av sin 

arbetskraft i kommunal sektor än Piteå. Dock kan denna skillnad i viss mån förklaras av 

att det kan finnas större kapitalkoncentration i Lidingö kommun i och med kommunens 

industristruktur. Piteå kommun domineras av industrisektorn med pappersbruk och 

sågverk. I Lidingö kommun finns företag med aktivitet i hela Sverige som Bover 

videodata och Rahmqvistkoncernen. Detta kan antyda att det finns en större 

kapitalkoncentration i Lidingö kommun och detta drar upp den disponibla inkomsten 

per capita. Enligt neoklassisk efterfrågeteori ökar efterfrågan på normalvaror när den 

disponibla inkomsten ökar. Vidare kommer en ökning av den disponibla inkomsten att 

dämpa effekten av en skattehöjning på bensin då köpkraften ökar. Den disponibla 

inkomsten har ökat mest i Lidingö kommun och detta kan bidra till att minska de 

negativa fördelningseffekterna mest i Lidingö kommun och bidragit till att innevånarna 

i Lidingö utvecklat preferenser för bilkörning i högre grad än i Piteå. Denna variabel 

kan ha bidragit till att bensinkonsumtionen i Lidingö minskat så lite i jämförelse med 

Piteå. 
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5.6 Skillnader i lokaltrafikutbud 

Lokaltrafiknätet i Piteå kommun är på totalt 61.5 km och antas vara konstant under hela 

perioden. Studier av Lidingö kommuns lokaltrafiknät antyder att kommunen har mer 

välutbyggt lokaltrafiknät än Piteå (SL, Connex). Lokaltrafik är ett substitut till 

bilkörning i modellen. Givet att priset på bensin ökar allt annat lika kommer människor 

att substituera till alternativa transportsätt som exempelvis lokaltrafik. Denna 

substituering kan öka elasticiteten på bensin och kan bli mest påtaglig i den kommun 

som har mest utbyggt lokaltrafiknät och därmed kan det antas att den kommunen med 

minst lokaltrafik att drabbas hårdast av en skatteökning på bensin. Då Lidingö kommun 

verkar ha mer omfattande lokaltrafiknät kan detta innebära att denna kommun kan 

påverkas gynnsammast av denna substituering och därmed fått en större reduktion av de 

negativa fördelningseffekterna av en skatteökning på bensin. Vidare spenderar 

innevånare i storstäder i allmänhet en större andel av sin inkomst på lokaltrafik än vad 

som görs i glesbygd (Långtidsutredningen 1994). Detta kan bidra att minska 

elasticiteten på bensin i glesbygden och därmed öka dessa regioners skattebörda jämfört 

med mer tätbebyggda regioner. 

 

5.7 Skillnader i kommunstorlek 

Det finns omfattande skillnader mellan kommunerna vad gäller ytstorlek och 

befolkningstäthet. Piteå kommun har 3087 kvadratkilometer med en befolkningsmängd 

på 40600 innevånare vilket ger en befolkningstäthet på 13.1 innevånare per 

kvadratkilometer. Lidingö kommun har en markareal på 30.1 kvadratkilometer. Detta 

ger en befolkningstäthet på 1359 personer per kvadratkilometer. En skatteökning på 

bensin bör allt annat lika drabba den kommun som är störst och mest glesbefolkad 

hårdast på grund av att denna kommun bör ha ett större transportbehov än en liten och 

tätbefolkad kommun. Denna faktor kan allt annat lika bidra till att Piteå kommun 

drabbas i högre grad av en höjd bensinskatt än Lidingö och drar ner mindre på sin 

konsumtion. Denna faktor bör bidra till att öka efterfrågan på bensin mer i Piteå. Detta 

påverkas dock av andra variabler som exempelvis preferenser och transportbehov och i 

tabell 5.1 ser vi att bensinkonsumtionen tvärtemot minskat mest i Piteå kommun. Denna 

minskning av bensinkonsumtionen kan hänga samman med ett flertal variabler som 

exempelvis en ökad användning av dieseldrivna bilar samt effektivare nyttjande av 

lokaltrafik. 
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5.8 Skillnader i dagspendling 

Siffrorna uttrycks i andel av arbetsstyrkan som dagspendlar inom kommunen per år. 

 
Tabell 5.3  Befolkningsandel i Lidingö och Piteå som dagspendlar 

År Lidingö Piteå 
1995 28 % 5 % 
2001 30 % 5.1 % 
Källa: scb 

 

Lidingö kommun uppvisar dels den största procentuella befolkningsandelen samt den 

största procentuella ökningen i andel av befolkningen som dagspendlar. Andelen av 

befolkningen som dagspendlar domineras av Lidingö med 28 % av befolkningen 1995 

och 30 % 2001. Detta jämförs mot Piteå kommun som hade 5 % av befolkningen 1995 

och 5.1 % 2001. Lidingö fick en ökning av andelen dagspendlare med 2 % och Piteås 

andel ökade med 0.1 %  

 

Det framgår en påtaglig skillnad mellan Piteå och Lidingö kommuner vad gäller andel 

av befolkningen som dagspendlar. En förklaring till denna skillnad i pendlingsberoende 

kan vara skillnader i arbetstillfällen i respektive kommun. Piteå och Lidingö har 24771 

respektive 10678 arbetstillfällen inom den egna kommunen. Detta antyder att Lidingö 

kommuns innevånare i högre grad är beroende av transport för att kunna ta sig till och 

från arbete utanför kommunen. Enligt tabell 5.3 framgår att Lidingö kommun minskat 

sin bensinkonsumtion med 9 % medan Piteå minskat sin konsumtion med 47 %. Denna 

skillnad antyder att Lidingös större pendlingsberoende bidrar till att öka denna 

kommuns priskänslighet för bensin och ge Lidingö kommun större negativa 

fördelningseffekter än Piteå kommun. Denna skillnad kan i viss mån motverkas av att 

en del Lidingöbor pendlar relativt korta sträckor som exempelvis till Stockholm. Detta 

kan i viss mån bidra till att reducera elasticiteten på bensin i Lidingö kommun. 
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KAPITEL 6 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Piteå och Lidingö kommuner har olika förutsättningar och drabbas i olika utsträckning 

av en skatt på bensin. Vi ser att skillnaden i bensinkonsumtion skiljer sig markant 

mellan kommunerna. Piteå kommun uppvisar en konsumtionsnedgång med 47 % under 

perioden medan motsvarande siffra för Lidingö kommun är 9 %. Detta antyder att 

skatten kan ha varit effektivast i att reducera bensinkonsumtionen i Piteå kommun. 

Konsumtionsminskningen kan dock bero på andra faktorer som inte uppsatsen 

behandlar. 

 

 En förklaring till skillnaden i bensinkonsumtion kan vara skillnader i 

pendlingsberoende mellan kommunerna. Lidingö kommuns andel av befolkningen som 

pendlar ökar från 28 % till 30 % mellan åren 1995 och 2001. Motsvarande siffra för 

Piteå kommun varierar mellan 5 % till 5.1 % under perioden.  Denna skillnad i 

pendlingsberoende kan delvis förklaras av kommunernas olika industristruktur. En 

förklaring till detta kan vara att Piteå har en större del av arbetsstyrkan sysselsatta inom 

den egna kommunen än Lidingö vilket antyder att Lidingöborna har en relativt kraftigt 

inelastisk bensinefterfrågan med avseende på denna variabel. Detta leder till att 

Lidingöborna i större utsträckning än Piteåborna kan drabbas av negativa 

fördelningseffekter som följd av en miljöskatt. Denna skillnad kan dock mildras på 

grund av att Lidingö haft den gynnsammaste utvecklingen inom både disponibel 

inkomst per capita samt lokaltrafiksträckning samt att en del av dem pendlar relativt 

korta sträckor som exempelvis till Stockholm. 

 

En väl utbyggd lokaltrafik kan dämpa fördelningseffekterna av miljöskatten genom att 

befolkningen får större möjligheter att substituera från bensin. Lidingö kommun verkar 

uppvisa den positivaste utvecklingen inom lokaltrafikområdet och detta kan bidra till att 

minska effekten av Lidingös pendlingsberoende genom att minska behovet av 

bilkörning inom kommunen. Vidare uppvisar Lidingö en större ökning i disponibel 

inkomst per capita vilket höjer konsumenternas reala köpkraft och ger möjligheten att 
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öka bensininköpen och motverka de negativa fördelningseffekterna av en miljöskatt 

Jämfört med Piteå kommun. 

 

 Piteå kommun har en påtagligt större landareal än Lidingö vilket antyder att Piteå har 

ett större transportbehov och allt annat lika borde öka sin bensinförbrukning. Dock har 

utvecklingen gått åt motsatt håll vilket kan antyda att Piteåborna substituerat bilkörning 

mot ex lokaltrafik i högre grad än i Lidingö. Vidare kan innevånarna i Piteå ha 

substituerat bensindrivna bilar mot dieseldrivna över tiden trots att dieselpriset ökat 

procentuellt sett mer än bensinpriset under perioden. Dock saknas material för att 

verifiera detta. Lidingö kommun kan komma ha drabbats hårdast av ökningar av 

bensinpriset på grund av kommunens stora pendlingsberoende. Andra variabler som 

disponibel inkomst , lokaltrafik och landareal kan ha en dämpande effekt på 

utvecklingen. Dock kan inte denna modell förklara hela förändringen i 

bensinefterfrågan då denna beror på ett  flertal variabler som ej ingår i denna modell.  

 

Sammantaget går det ej att påvisa regionala skillnader i välfärdsförluster orsakade av en 

miljöskatt i denna uppsats då de olika variablerna ger motstridiga resultat. Exempelvis 

så uppvisar Lidingö kommun tecken på att vara mest priskänslig med avseende på 

bensin trots att utvecklingen i modellens variabler antyder motsatsen. I syfte att utreda 

detta krävs en ny undersökning med ett mer komplett dataset som underlag.   

 

6.1 Framtida forskning 

Rapporten behöver kompletteras med en regressionsanalys i syfte att utröna variablernas 

inverkan mer precist samt klargöra deras statistiska signifikans. Vidare kan en 

diskussion föras huruvida det är berättigat med åtgärder för att kompensera för 

välfärdsförluster i vissa delar av landet. 
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