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Sammanfattning
För att öka rörligheten på arbetsmarknaden har man i Sverige haft möjlighet att göra
skatteavdrag för kostnader som uppstår kring arbetspendling. Idag ifrågasätts det dock
om syftet verkligen uppfylls, samt om det är samhällsekonomiskt lönsamt att behålla
avdraget. Den ökande bilismen som uppstår som effekt av subventioneringen gör även
det hela till en miljöfråga.
Syftet med följande kandidatexamensuppsats är ge läsaren och oss författare ökad
kunskap kring reseavdraget, samt ge underlag för fortsatt utveckling av styrmedlet.
Arbetet är består av fyra större delar:
● En litteraturstudie med bakgrundsfakta kring reseavdraget och dess historia,
tidigare forskning och den politiska debatten idag.
● En enkätundersökning där allmänhetens åsikter kring avdraget utforskas.
● En diskussion av möjliga justeringar av reseavdragets olika parametrar förs,
där det (enligt vår mening) mest optimala förändringsförslaget tas fram.
● En styrmedelsanalys av 3 olika sorters reseavdrag; det nuvarande,
förändringsförslaget som togs fram, samt ett borttaget.
Av resultaten kunde slutsatsen dras att ett förändrat reseavdrag skulle vara märkbart
mer samhällsekonomiskt lönsamt samt miljövänligt, gentemot det nuvarande. Ett
borttaget reseavdrag skulle dock vara det mest optimala. Dessutom visade
enkätundersökningen att allmänheten mestadels är positiv till reseavdraget, men att
mångas åsikter kan skiftas snabbt när man presenterar fakta.
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Abstract
The ability to make tax deductions on travel expenses have been present in Sweden
since the late 1920s. The main purpose of the state subsidy has been to improve the
mobility in the label market. However, in recent years there has been a heated debate as
to if the subsidy is truly socio-economically sustainable or not. The favoritism of car
users has also made the matter a question of ecological sustainability.
The aim of this essay is to analyse and provide general knowledge of the swedish
system of deductible travel expenses. The text is divided into four major parts:
● A litterature review presenting the history of the subsidy, previous research,
and the current political debate.
● A questionnaire survey where the general public’s opinion of tax-deductible
travel expenses is examined.
● A discussion of possible adjustments of the different parameters of the
system, where the most optimal ammendment is chosen
● An analysis of 3 different scenarios; keeping the current system, using the
ammended system obtained in the calibration, and removing the system.
From the results we could conclude that an ammended system would be noticeably
more socio-economically viable and ecologically sustainable, compared with the current
system. However, a complete removal of the system would be the most optimal. In
addition, the questionnaire surveys results shows that the public is mostly positive to
travel deductions. However, it was apparent that the views of many could shift
completely, when presenting facts.
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1. Inledning och bakgrund
De omfattande koldoxidutsläppen är ett problem som vi som samhälle snabbt måste
adressera och en stor del av koldioxidutsläppen kommer från bilism och
persontransporter. Med bakgrund i detta kan man anse att hela samhällets regelverk
bör sträva mot samma mål - minskad bilism och ökade incitament för hållbarare
transporter.
Reseavdrag har funnits i Sverige i nästan 100 år och syftat till att förstora människors
potentiella arbetsmarknad, med tanken att om pendlingen blir billigare kommer
människor kunna ta jobb längre från bostaden. Avdraget riktas framförallt till
människor i glesbygd utan god tillgång till kollektivtrafik. Dock är den typiske
användaren en manlig höginkomsttagare i storstadsregion.
En debatt har därför pågått länge om reseavdragets vara eller icke vara. Dels kan
motståndet vara rent principiellt; att man anser att pendlingskostnader bör vara privata
och således inte avdragsgilla. Ett argument är att folk väljer var de bor fritt, och att bo
långt från stadskärnan innebär längre pendling men kanske ökad livskvalitet i andra
aspekter; större hus och trädgård? Motståndet kan också vara mot hur uppbyggnaden
av reseavdraget ser ut, att dagens modell i praktiken bara subventionerar bilpendling
och inte stödjer pendling med exempelvis kollektivtrafik. Förespråkare menar å sin sida
att bebyggelsestrukturen och arbetsmarknaden som den ser ut idag har gjort folk
beroende av reseavdrag då arbetsmöjligheterna till största delen finns i de stora
städerna vilket kan anses “tvinga” folk till pendling.
Dessa frågeställningar intresserade oss till att undersöka reseavdraget närmare. Behövs
reseavdraget? Och om det gör det - finns det ett “bättre” reseavdrag än dagens?

5

Kandidatexamensarbete AL125X
Anna Strand, Jonatan Abraham VT-17

2. Syfte och mål
Det generella syftet med detta arbete är att ge ökad kunskap om reseavdragssystem,
både det svenska och ur ett internationellt perspektiv. Vi söker bland annat svar på om
möjligheten att göra avdrag för arbetsresor är samhällsekonomiskt motiverad. Hur
mycket bättre blir tillgängligheten egentligen för arbetstagare? Och till vilken kostnad
sker detta?
Reseavdraget är ett arbetsmarknadspolitiskt styrmedel som enkelt uttryckt gör
bilpendling billigare än den faktiska kostnaden; vilket stimulerar bilanvändning och
därigenom ökade CO2-utsläpp. Därmed påverkas bland annat möjligheten att nå
Sveriges miljömål. Därför undersöks i denna rapport om reseavdraget - med bibehållen
arbetsmarknadspolitisk måluppfyllelse - kan utvecklas mot mindre negativ
miljöpåverkan.
Vi tittar även på vad politiker och vanliga människor tycker och tänker om reseavdraget
och vilka hinder en eventuell förändring av reseavdrag skulle möta.
Målet med arbetet är att skapa ett underlag för att beslutsfattare ska kunna motivera
eventuella förändringar av reseavdraget.
De avgränsningar vi gjort är att vi enbart tittat på reseavdrag för bensindrivna
personbilar.
3. Metod
3.1 Litteraturstudier och intervjuer
Litteraturstudien är gjord genom sökningar på exempelvis DiVA, Google Scholar och på
olika myndigheters hemsidor. För svenska resultat har sökningar gjorts på exempelvis
“reseavdrag”, “avdrag för resor”, “styrmedel pendling” etc. På engelska har sökningar
gjorts på sökord som “tax deduction”, “commute”, “subsidies” etc.
Eventuell “kritik” mot källornas trovärdighet kan vara att mycket av den forskning som
gjorts är av aktörer med ganska uttalad bias mot bilism (exempelvis Europeiska
cykelsällskapet). Dock får man anta att den fakta de presenterar är korrekt, men ett
vinklat urval av har ju gjorts.
Intervjuer har gjorts med ett antal sakkunniga. Intervjuerna har endast varit
semistrukturerade, med ett antal stödord och frågeförslag. Detta för att ge den
intervjuade möjlighet att svara fritt och oss en möjlighet till följdfrågor.
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För att undersöka vilken kunskap “vanliga” människor har kring reseavdraget
genomfördes en enkät. Enkätstudien spreds via mail och Facebook till vänner och
bekanta. Således är inte resultaten på något vis statistiskt signifikant, då exempelvis
åldersgruppen 20-30 är kraftigt överrepresenterat. Antalet svarande är också för lågt
för att svaren ska representera befolkningen. Dock ger enkätresultatet en fingervisning
om uppfattningen av reseavdraget.

3.2 Diskussion av förändringsförslag
Vi redogör för vilka byggstenar som reseavdraget består av och vilka eventuella
justeringar som är möjliga att göra. Förändringsförslagen kommer från WSP:s
reseavdragsrapport. En analys görs av dessa förändringars för- och nackdelar och
utifrån denna analys formuleras ett modifierat förslag.

3.3 Styrmedelsanalys av reseavdraget
En styrmedelsanalys ger svar på om ett styrmedel är ineffektivt och i så fall var det
brister. Vi analyserar tre olika sorters reseavdrag, det befintliga systemet, “vårt”
modifierade och ett borttaget. En modell för styrmedelsanalys består av poängsättning
av reseavdraget enligt dessa kriterier: Måluppfyllelse, Transaktionskostnader/Juridisk
effektivitet, Dynamisk effektivitet samt Kostnadseffektivitet.

4. Disposition
Rapporten inleds med ett teoriavsnitt som förklarar bland annat marknadsekonomiska
drivkrafter och externa effekter och försöker förklara varför reseavdraget leder till en
ohållbar trafikmängd. Därefter följer en genomgång av vilka politiska mål som rör
reseavdraget i Sverige och en genomgång av regler kring reseavdraget och vilka
användare de har. Därefter följer genomgången av reseavdraget och slutligen en
styrmedelsanalys.
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5. Teori
I teoriavsnittet försöker vi med utgångspunkt i miljöekonomi förklara varför det är
motiverat att analysera reseavdraget ur miljöhänsyn. Eftersom vi har en ansats att
bedöma huruvida reseavdraget är samhällsekonomiskt lönsamt ska vi också definiera
detta begrepp; samt begreppet välfärd.

5.1 Vad är välfärd?
För att svara på om reseavdraget är samhällsekonomiskt lönsamt behöver vi först
definiera välfärd. Vid beslut som påverkar samhället använder man ofta ett
väldfärdsutilitaristiskt tankesätt, det vill säga att konsekvenserna av besluten bör
maximera samhällets välfärd. Men vad menas egentligen med välfärd?
I den perfekta marknaden regleras konsumtion och produktion av
marknadsmekanismer till den samhällsekonomiskt optimala nivån. Vid den
samhällsekonomiskt optimala nivån är marginalkostnaden för att producera ytterligare
en enhet lika med marginalnyttan och välfärden som störst.
I strikt ekonomisk mening innebär detta en maximering av resurser, oftast pengar. Men
när vi väljer att ha hållbar utveckling som mål räcker detta inte. Vi måste även se till
sociala och ekologiska välfärdsfunktioner.
En perfekt marknad kännetecknas av att alla aktörer har perfekt kunskap och således
gör rationella val, att producenter innehar små marknadsandelar (inget monopol) och
att inga icke prissatta externa effekter finns. Dessa villkor är i verkligheten sällan
uppfyllda eftersom så kallade marknadsmisslyckanden existerar, exempelvis externa
effekter. En extern effekt är en effekt av en vara som drabbar tredje part - negativa
externa effekter från bilism är exempelvis luft- och ljudföroreningar, trängsel, skador på
person och egendom.
Negativa externa effekter leder till överanvändning av varan. Detta då den totala
kostnaden som förknippas med en vara inte betalas. De externa effekternas
skadekostnader betalas varken av användare eller av samhälle. Reseavdrag bidrar till
denna snedvridning, då bilanvändaren inte upplever bilens faktiska kostnad.
Vid utformning av styrmedel är människors preferenser mycket viktigt att ta med i
beräkning. Detta då styrmedel ska påverka de val vi gör, vilka styrs av just våra
preferenser.
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“Om man är rationell, självintresserad och har kunskap kommer ens preferenser att
förklara ens val och spegla vad som är mer värdefullt för en” (Isaacs, 2017).
De preferenser som spelar in vid val av transportslag är exempelvis pris, komfort och
status. Då reseavdrag påverkar priset på bilpendling kan valet att köra bil således vara
rationellt ur den enskilde aktörens perspektiv, men inte ur samhällets perspektiv.
Reseavdraget är dock inte ett styrmedel inom miljöpolitiken, där man kanske främst
applicerar dessa teorier. En åtgärd (reseavdraget) från regeringen har dock också andra
samhälleliga effekter än den som åtgärden är avsedd att påverka. Reseavdraget
påverkar alltså inte bara arbetsmarknaden, utan även exempelvis trafik och miljö.
Därför kan det vara relevant att utvärdera reseavdraget ur miljöhänsyn och inte bara
måluppfyllelse gällande förbättrad tillgänglighet (Holmberg, 2017).

5.2 Bakgrund, samhälle och politik - transportpolitiska mål och miljömål
Reseavdraget “verkar” i ett samhälle med en mängd olika mål och styrmedel för att nå
dessa. Reseavdraget påverkar måluppfyllelsen i två olika områden, dels miljön och dels
arbetsmarknaden.
Dels verkar reseavdraget i ett samhälle med uttalade miljövisioner. Det övergripande
målet med miljöarbete i Sverige består av Generationsmålet (Naturvårdsverket, 2016)
som generellt innebär att man till nästa generation ska överlämna ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta. Ett av Generationsmålets delmål är målet om begränsad
klimatpåverkan, och för att nå dit krävs ett minskat utsläpp av växthusgaser.
För arbetsmarknaden finns i Sveriges transportpolitiska mål som beskriver hur
transportpolitiken ska skötas (Regeringskansliet, 2016). Generellt uttryckt ska alla ha
en grundläggande tillgänglighet till transportsystemet - som ska ha en god kvalitet och
användbarhet. Transportsystemet ska även bidra till utvecklingskraft i landet och vara
jämställt bland annat genom att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och
cykel ska förbättras. Transportsystemet ska även bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås samt att vi bryter beroendet av fossila bränslen.
De transportpolitiska principerna vägleder vid beslutsfattande om styrmedel. En av
principerna är att trafiksystemets användare ska ges stor valfrihet att bestämma hur en
transport ska genomföras och en annan att trafikens samhällsekonomiska kostnader
ska vara en utgångspunkt när styrmedel utformas.
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Politiska mål kan alltså överlappa varandra, vilket både kan leda till att de förstärker
varann men även att de direkt motverkar varandra (NVV, 2006). Enligt
Naturvårdsverket är forskningen bristfällig på hur målkonflikter hanteras.

5.3 Styrmedel
Styrmedel kallas de åtgärder som ett samhälle inför för att styra mot ett uppsatt mål
eller i en önskvärd riktning. För att styrmedel ska vara välfärdshöjande bör de
träffsäkert adressera marknadsmisslyckanden (Konjunkturinstitutet, 2015). Styrmedel
kan delas in i fyra olika grupper enligt denna matris;
Ekonomiska
styrmedel

Regleringar

Ex.
skatter, Gränsvärden
skatteavdrag,
utsläpp,
handel
med miljöklassning
utsläppsrätter, pant

Information

Forskning

för Opinionsbildning,
utbildning

Forskning,
utveckling

Reseavdraget kan således ses som ett arbetsmarknadspolitiskt ekonomiskt styrmedel
som ska förbättra matchningsmöjligheterna mellan arbetsgivare och -tagare.
De kriterier som reseavdraget analyseras med avseende på är dessa:
● Måluppfyllelse
Om ett styrmedel har god måluppfyllelse så stämmer utfallet av styrmedlet väl överens
med målet/anledningen till att styrmedlet finns. Bidrar reseavdraget till en ökad
tillgänglighet på arbetsmarknaden?
● Transaktionskostnader/Juridisk effektivitet (kostnader att införa och
upprätthålla styrmedel)
För att ett styrmedel ska vara juridiskt effektivt ska reglerna skall vara lätta att
kontrollera och den kontrollerande myndigheten ska ha både möjlighet och resurser att
kontrollera bort fusk.
● Dynamisk effektivitet
Dynamisk effektivitet kallas den förmåga med vilken ett styrmedel bidrar till innovation
och teknisk utveckling. För fallet med reseavdrag skulle detta kunna innebära att
styrmedlet styr mot ett - ur miljöhänsyn - hållbarare pendlingsbeteende, exempelvis
ökat kollektivtrafikanvändande eller ökat samåkande.
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Inom dynamisk effektivitet inkluderas även i vilken mån styrmedlet styr mot förbättrad
social hållbarhet; jämställdhet exempelvis.
● Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektivitet innebär att styrmedlet leder till att uppsatta styrmedelsmål nås till
lägsta möjliga kostnad för samhället.
6. Litteraturstudie
6.1 Dagens reseavdrag
Enligt Sveriges inkomstskattelag (1999:1229), paragraf 3, ska fysiska personer betala;
● Kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslagen
tjänst och näringsverksamhet (skatt på förvärvsinkomster),
● Statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget kapital (skatt på
kapitalinkomster), och
● Statlig inkomstskatt på avsättning till expansionsfond (expansionsfondsskatt).
Juridiska personer ska betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget
näringsverksamhet.
Generellt gäller, enligt inkomstskattelagen, att avdrag för privata omkostnader inte får
göras från inkomstbeskattningen. Kostnader för jobbpendling är dock avdragsgilla.
Oftast där avdrag medges gäller att avdrag ska göras med det faktiska beloppet; för
reseavdrag används dock en schablon.
Avdrag får göras för resor mellan bostad och arbete om vissa villkor är uppfyllda. Dels
ska resekostnaderna överstiga 11 000 kronor per år. Om inget kollektivtrafikalternativ
finns tillgängligt gäller att avdrag får göras om avståndet mellan arbetsplats och bostad
är minst två kilometer. Om kollektivtrafik finns tillgänglig gäller att avståndet mellan
bostad och arbetsplats ska vara minst 5 kilometer och att en regelmässig tidsvinst om 2
timmar per dag görs jämfört med om kollektivtrafiken använts (Skatteverket, 2017).
För bilresor används ett schablonavdrag om 18.50 kr per mil, för kollektivresor används
de faktiska biljettkostnaderna. Dock kommer man i de flesta regioner inte upp till den
nedre beloppsgränsen med kollektivtrafikbiljetter och kan därmed inte göra avdrag.
Systemet har utvecklats över tid för att undvika att för mycket avdrag medges till för
många, enligt denna tabell:
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Inkomstår

Gräns för avdragsgilla
kostnader
för
arbetspendling

Avdrag vid resor med
egen bil

1993-1994

4000

13 kr/mil

1995-1997

6000

13 kr/mil

1998-2000

7000

15 kr/mil

2001-2004

7000

16 kr/mil

2005

7000

17 kr/mil

2006

7000 kr

18 kr/mil

2007

8000 kr

18.50 kr/mil

2008

8000 kr

18.50 kr/mil

2009-2011

9000 kr

18.50 kr/mil

2012-2016

10000 kr

18.50 kr/mil

2017

11000 kr

18.50 kr/mil

6.2 Användare och omfattning
Enligt Skatteverkets skattestatistiska årsbok gjordes reseavdraget år 2013 av ungefär
900 000 personer (ca 16 % av inkomsttagarna), 393 000 kvinnor och 508 000 män; ett
skattebortfall i storleksordningen 4–5 miljarder kronor per år. Reslängden - både i
kilometer och tid - var längst i förorter till större städer och kortast i glesbygd.
År 2009 var det genomsnittliga avdraget 14 600 kronor. Reseavdrag görs mest i
storstadsregioner och sett till inkomstklass är det höginkomsttagare som gör de flesta
och största avdragen. Det genomsnittliga avdraget ökar även med stigande lön. En
majoritet av avdragen - 85 procent - görs av personer som rest i ensamma i bil. Dock är
det för Skatteverket i stort sett omöjligt att kontrollera huruvida personer samåker eller
inte, vilket innebär att alla samåkare i en bil kan medges avdrag för samma resa.
Dagens system med reseavdrag är svårkontrollerat vad gäller fusk. 2003 gjordes en
specialgranskning av reseavdraget av Skatteverket som visade att 48 procent av
reseavdragen var felaktiga, och då 96 procent var felaktiga till avdragarens fördel drogs
slutsatsen att felaktigheterna generellt var fusk. Om andelen fusk fortsatt ha samma
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andel beräknades fusket vid 2009 varje år kosta staten 1.7 miljarder kronor (WSP,
2012). Skatteverket har uttryckt oro över att skattemoralen sänks om skattskyldiga
uppfattar lagarna som lätta att kringgå (Fors, 2017).

6.3 Tidigare forskning
Både svenska (Trafikverket, 2016) och utländska (Oosterhuis, 2014) studier visar att
reseavdrag leder till att trafikmängden blir större än vad som är samhällsekonomiskt
optimalt och att reseavdrag inte är kostnadseffektivt för staten. Samma ökningar av
tillgänglighet som reseavdrag “ger” kan erhållas på ett för staten billigare sätt; exempel
utbyggd kollektivtrafik. Reseavdrag kan dock vara välfärdshöjande om den nyttan som
kommer i och med att individen får jobb eller jobbar mer på grund av reseavdrag inte
enbart tillfaller individen.
Både svenska och internationella studier visar att reseavdrag i ett långtidsperspektiv
leder till “urban sprawl”; att stadsbebyggelsen glesas ut med ökad trafikmängd, restid
och bilberoende som följd. Det blir - på grund av reseavdraget - mer prisvärt att bo på
långt avstånd från arbetsplatsen, särskilt för bilpendlare.
Reseavdraget förknippas därmed även med en inlåsningseffekt; det är svårt att ta bort
ett styrmedel då människor i vissa fall valt att bo där de bor på grund av reseavdragets
existens. Enligt Trafikanalys finns i nuläget uppenbara brister i dagens infrastruktur,
och tillgängligheten som transportsystemet ska ge samhället behöver utvecklas. Det
finns också brister i kollektivtrafiken som påverkar arbetspendlingen i de tre
storstadsregionerna (Trafikanalys, 2011).
Viss subventionering av pendling kan dock vara motiverat (Oosterhuis, 2014) då de
flesta arbetsmöjligheter ligger centralt i stadskärnor och bostäderna utanför dessa.
Reseavdrag leder således till utglesning som leder till ökat bilberoende som leder till
ökat beroende/användande av reseavdrag - en nedåtgående spiral. Speciellt i hushåll
där båda parter jobbar kommer troligen åtminstone en vara tvungen att pendla.
Subventioner eller avdrag bör dock då riktas mot de transportslag med lägst sociala
kostnader, vilket är den samhällsekonomiskt mest lönsamma strategin (Oosterhuis,
2014).
I många studier belyses också att reseavdrag förstärker bilens konkurrenskraft
gentemot andra transportslag (bland annat WSP, 2012).
Reseavdrag hjälper de som behöver det “minst” - manliga höginkomsttagare (WSP,
2012). I USA, där reseavdrag inte finns, har studier gjorts på andra
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pendlingssubventioner; exempelvis subventionerad parkering i städer. Dessa studier
pekar mot samma resultat - att de som gynnas av subventioner för bilpendling är
manliga höginkomsttagare (Transitcenter, 2014). Ur ett jämställdhetsperspektiv är
därför reseavdraget i sin nuvarande utformning negativt, då män i högre grad gynnas än
kvinnor.
Vid analys av ändring från dagens reseavdragssystem till ett avståndsberoende sådant
(WSP, 2012) visas att ett avståndsberoende är att föredra ur ett
jämställdhetsperspektiv, då ett avståndsberoende kan innebära en minskning i
männens avdrag samtidigt som en ökning i kvinnliga avdrag sker. I en familj kan
nettoeffekten på rörlighet vara noll, trots att reseavdraget förändras.
Reseavdrag finns med olika uppbyggnader men alla modeller verkar vara befästa med
stora nackdelar. Exempelvis; om skatteavdrag är möjligt för bil men inte andra
transportslag känner bilpendlaren att den tjänar på att ta bilen. Om systemet är
avståndsberoende ges incitament att bosätta sig långt från arbetsplatsen (Oosterhuis,
2009). Om systemet bygger på tidsvinst är det svårkontrollerat vad gäller fusk (SKV,
2017).
Förhållandet mellan skattesystem, transportfrågor och miljö blir allt starkare i de flesta
europeiska länder och det är på pendlingsresor som reformer i skattesystemet ger mest
effekt (Potter, 2005). Även i Sverige konstateras att effekter av förändrade ekonomiska
styrmedel har ”långt större effekt än alla infrastrukturpaket med avseende på
trafikarbete och CO2-utsläpp” (WSP, 2012). Även Naturvårdsverket och
Energimyndigheten menar att reseavdraget motverkar Sveriges miljömål.
Trafikanalys framhåller att det inte bara är infrastruktur eller vilka fordon som används
som avgör om uppsatta mål nås. “Möjligheterna att nå de transportpolitiska målen …
bestäms också av beteendeförändringar, förändrade regler och styrmedel samt en
utvecklad samhällsplanering.” Det är därför viktigt att se trafiksystemet just som ett
system, varför en helhetssyn krävs. Trafikanalys menar att nuvarande regelverk inte
räcker till för att uppnå de transportpolitiska målen.
För att öka förmågan att nå de uppsatta målen behöver Sverige ändra trafikslagens
relativa attraktivitet, exempelvis genom att kollektivtrafiklösningar prioriteras i
trafiken. På längre sikt bör samhällets infrastruktur utvecklas mot en polycentrisk
modell; dvs. flerkärnig med fler goda förbindelsemöjligeter långt ut i systemet. De
ekonomiska incitamenten såsom reseavdrag eller förmånsbeskattning av
kollektivtrafikkort bör också ses över (Trafikanalys, 2011).
Internationellt sett är reseavdrag ovanliga (EY, 2017). Argumentet för att inte tillämpa
ett system med reseavdrag är att resekostnader anses tillhöra ens privata
levnadskostnader. I Sverige menar man att pendlingsutgifter till viss del hör ihop med
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förvärvandet av inkomsten, och beskattningen på inkomsten bara ska ske på den
inkomst som är kvar efter att alla utgifter nödvändiga för arbetet “tagits bort”.
Det är främst ett antal europeiska länder som har system för reseavdrag (se bilaga 1
“Internationella reseavdrag”). Bland de länder som tillämpar reseavdrag finns en mängd
olika varianter där de flesta premierar bilpendling. Det finns dock undantag, exempelvis
Belgien, som har ett reseavdrag som ger cykelpendlare rätt till avdrag om 0.22 euro per
kilometer och bilpendlare ett avdrag om 0.15 euro per kilometer, eller Nederländerna
där avdrag endast får göras för resor som skett med kollektiva färdmedel. I Danmark
kan man få högre avdrag om man har låg inkomst. Länder utan reseavdrag anses ha
hållbarast kommunikationer. Om jämförelse görs mellan “reseavdragsländer” ger de
transportslagsneutrala skatteavdragsvarianterna större incitament till ett hållbart
pendlingsbeteende (ECF, 2017).

6.4 Simuleringar
Borttagande av reseavdraget leder till en minskning av transportarbetet med bil; med
23 procent i Norrland och 19 procent i Mälardalen. Koldioxidutsläppen och
energiförbrukningen kopplade till arbetsresor minskar stort (WSP, 2012). En
omvandling till ett avståndsberoende reseavdrag leder till en minskning av
transportarbete med bil för arbetsresor om 10-11 procent i både Norrland och
Mälardalen.
Ett borttaget reseavdrag leder till att folk bosätter sig på platser med andra (bättre)
förutsättningar för pendling. Lokaliseringseffekterna blir större i Mälardalen än i
Norrland. Mellan 2 och 8.9 procent (olika andelar i olika kommuner) av befolkningen
bor i de kommuner de bor på grund av reseavdragets existens. Man kan dock inte svara
på vad lokaliseringsändringarna egentligen beror på, om det inneburit att folk haft
möjlighet att bo kvar trots att de fått jobb på annan ort eller om reseavdraget varit
självuppfyllande - att folk flyttat till orter längre bort än de annars skulle ha gjort.
Ett borttagande av reseavdraget skulle innebära att tillgängligheten på
arbetsmarknaden minskade med omkring en procent i båda regionerna, samt att de
totala inkomsterna minskade med omkring 0.3 procent. En ändring av reseavdraget till
ett avståndsrelaterat skulle dock innebära en ökning av tillgängligheten med 3.9
procent i Mälardalen och 0.1 procent i Norrland.
Att den geografiska arbetsmarknaden “krymper” innebär ett minskat transportbehov
och därigenom minskade negativa konsekvenser för miljön (Koucky och partners,
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2009). Totala inkomster skulle med ett avståndsrelaterat avdrag öka i båda regioner,
dock försumbart mycket i Norrland och med 3.9 procent i Mälardalen.
Höjningen av den nedre gränsen för reseavdrag (SCB, 2017) från 10000 till 11000 ledde
till att den ekonomiska standarden för de drabbade sjönk med 0,1 procent (i genomsnitt
218 kronor). Vanligast påverkades individer i förorter till större städer (39 procent)
medan endast 11 procent påverkades i storstäderna däremot. Framför allt omfattas
individer med höga inkomster av förändringen, och män påverkas i något högre grad än
kvinnor.
Effektiviseringsmöjligheter genom utförligare information finns att göra med dagens
reseavdragssystem (Koucky och partners, 2009). Genom tydligare information om
tidsvinstkraven på deklarationsblanketten och att kräva att tidsvinsten bevisas av
avdragaren redan vid deklarationstillfället kan skatteverket komma åt mycket fusk. Att
bilpendlare tvingas skaffa sig information om möjligheterna att arbetspendla med
kollektivtrafik är en annan effekt. “Informationsförbättringarna” kräver ingen ändring
av lagstiftning och berör omkring 400 000 personer som idag gör felaktiga reseavdrag.

6.5 Debatt kring reseavdrag
I början av 1920-talet infördes en avdragsrätt för pendling till arbete i Sverige, medan
den grundläggande bestämmelsen infördes år 1928. I bestämmelsen från 1928 anges att
om den skattskyldige varit tvungen att anskaffa särskilt fordon för att ta sig till sin
arbetsplats ska kostnader för detta vara avdragsgillt. Med andra ord var syftet från
början att möjliggöra för människor att ta jobb som låg så pass långt borta att de inte
kunde gå till jobbet utan var tvungna att skaffa särskilt transportmedel. I WSP:s rapport
nämns att formuleringen av syftet med reseavdraget har varierat med tiden. Från
början ett tydligare fokus på att kompensera de som köpt bil, numera framställs syftet
mer som att kompensera de med undermålig tillgång till arbetsplatser (WSP, 2012).
Fram till 1958 var avdraget en förhandlingsfråga mellan den skattskyldige och
skattemyndigheten. 1958 blev reseavdraget lagstadgat och således mer standardiserat,
nu fick individen rätt att göra reseavdrag med bil, samtidigt som man kompletterade
lagen med fler villkor. Bland annat infördes ett minimiavstånd mellan arbete och bostad
samt att man behövde göra en viss tidsvinst med bil jämfört med kollektivtrafik.
Frågan kring huruvida pendling mellan arbete och bostad är privata levnadskostnader reseavdragets existensberättigande - diskuterades redan 1972 i en skatteutredning.
Redan där fanns det förslag på att göra reseavdraget milbundet eller baserat på rörliga
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kostnader. Man föreslog dock inte någon begränsning då man inte ville skada
skattebetalare boendes i glesbygd.
Debatten kring reseavdraget fortsatte 1979, då staten ville undersöka hur man kunde
minska bilism och öka användandet av kollektivtrafik. Den ansvarige ministern föreslog
att en ändring av bilreseavdraget skulle kunna ge positiv påverkan på utnyttjande av
kollektivtrafik, bil och bebyggelsestrukturen. Ministern var dock inte villig att ändra,
återigen mycket på grund av att skattebetalare bosatta i landsbygden skulle drabbas
hårdast av en reform, vilket skulle vara ett slag mot glesbygden.
Flera gånger sedan dess har myndigheter föreslagit revision av reseavdraget, bland
annat 2007, då Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket,
Sjöfartsverket och Vägverket fick i uppdrag av regeringen att vidareutveckla EETstrategin - strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter. I rapporten
föreslog myndigheterna de styrmedelsförändringar som de ansåg krävdes för att
minska transport- och energisektorernas miljöpåverkan (NVV, 2007). Ett av förslagen
som myndigheterna lade fram var ett förändrat reseavdrag, att reseavdraget skulle
ändras till att vara avståndsberoende och transportslagsneutralt. Denna rapport låg till
grund för miljömålspropositionen 2009. Förslaget om reseavdrag togs dock inte med
propositionen. Enligt samma rapport ger bidrag och skatteavdrag sämre långsiktig
effektivitet, det vill säga - ett skatteavdrag är inte det bästa sättet att öka
tillgängligheten på arbetsmarknaden.

6.6 Införande och politisk vilja kring reseavdrag
I ett kandidatexamensarbete från 2016 har man sammanställt de olika politiska
riksdagspartiernas åsikter om reseavdraget. Alla partier anser att reseavdraget fyller en
viktig funktion för glesbygd och rörligheten på arbetsmarknaden. Rent principiellt
ställer sig alla partier positiva till att man låter en del av kostnaderna kring
arbetspendling vara avdragsgilla.
Det är främst Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Centerpartiet som är positiva
till en större reform av avdraget.
Liberalerna föreslog en höjning av gränsen för avdragsgillt reseavdrag till 19000 kronor
per år i kommungrupp 1-4 (Storstadskommuner, förortskommuner till storstäder,
Större städer respektive förortskommuner till Större städer, se avsnitt 8.2) medans en
sänkning av gränsen till 9000 kronor per år i de andra kommunerna.
Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog att göra reseavdraget fordonsneutralt
samt avståndsbaserat, där Miljöpartiet även föreslagit en sänkning av milersättningen
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för långväga arbetspendlare. Ett alternativ enligt dem var även att ta bort reseavdraget i
storstadsregioner i samband med att göra det fordonsneutralt i glesbygder.
Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslog en höjning av
milersättningen till 1,50 kronor per mil respektive 5 kronor per mil, för att underlätta
arbetspendling och ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
Resten av partierna hade inga färdiga förslag framtagna. Socialdemokraterna lämnade
dock kommentaren att de inte vill utföra åtgärder som ökar kostnaden för avdraget, då
det kostar regeringen 6 miljarder kronor, (Bergwall, 2016)
Idag verkar en majoritet av partierna vara positiva till ett avståndsbaserat system
Moderaterna verkar dock se det som en sista utväg, och vill hellre att man försöker
komma åt skattefusket i första hand. (Larsson, 2017)
Anledningar att reseavdraget inte reformerats kan även bero på informella normer
inom arbetsmarknadspolitiken om exempelvis “den levande glesbygden”.

7. Diskussion kring förändringsförslag till dagens reseavdrag
Reseavdraget består av ett antal olika parametrar; såsom tidsvinstgränsen (en timme)
och den nedre beloppsgränsen (11 000 kr). För att öka reseavdragets effektivitet kan
man tänka sig att dessa olika parametrar kan justeras. I detta stycke ges en genomgång
till de olika byggstenarna och en analys över vilka förändringar som skulle kunna göras
och vilka effekter det skulle kunna få.

7.1 Nedre/övre gräns för kostnad
De “första” 11 000 kronorna står avdragaren själv för. Därefter får avdrag göras för
summan överstigande dessa. År 2017 höjdes denna gräns från 10 000 kr. Att höja den
nedre kostnaden innebär att avståndet måste vara längre eller bilen dyrare i drift för att
få fortsätta dra av. Enligt SCB;s simulering 2017 hade en ökad nedre gräns en “bra”
effekt; då skattebortfallet blev mindre utan att privatpersonernas ekonomi förändrades
märkvärt.
Förändringen är lätt genomförd och effekterna är ringa i de enskilda hushållen och en
“vinst” till staten om 347 miljoner kronor uppstod vid höjningen från 10 000 till 11 000
kr. Detta leder till att en ännu större höjning kanske kan genomföras?
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Dock bidrar inte ändringen till att minska bilåkandet. Eventuellt kanske det bidrar till
att folk vill ha en dyrare bil för att då komma över den högre nivån. Ett annat problem är
att fusket inte minskar. Ett tredje problem blir att kollektivtrafikanters möjligheter att
göra avdrag minskar ännu mer, vilket innebär att en höjningen av den nedre nivån inte
förbättrar reseavdraget ur ett fördelningsperspektiv.

7.2 Glesbygdsvillkor
Reseavdraget “lever” till viss del på bilden av sig själv som glesbygdens räddare; se
stycket om den politiska viljan, s.15. Den största delen av reseavdrag görs dock av
personer i kranskommuner till storstäder, områden där väl utbyggd kollektivtrafik finns
tillgänglig. För att öka träffsäkerheten och verkligen bli en subvention för glesbygd
skulle regionala avdragsvillkor kunna byggas in. SKL, Sveriges kommuner och landsting,
har gjort en kommungruppsindelning (Se figur 1) av alla Sveriges kommuner där
sorteringen har gjorts med avseende på befolkningsmängd och pendlingsbeteende i
kommunerna. Resultatet av indelningen blev tre huvudgrupper med tre kategorier i
varje.

Figur 1 Bildkälla SKL, 2017

Skulle personer boendes i de ljusblåa områdena; “Pendlingskommun nära storstad”,
kunna exkluderas avdragsrätten då de har god tillgång till kollektivtrafik? Effekter av
regionalisering kan bli en minskad statlig kostnad då färre får rätt att göra avdrag. Dock
finns potentiellt risk för orättvisor med en regionalisering. Exempelvis går inte
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kollektivtrafiken dygnet runt. Vissa skulle således - på grund av obekväma arbetstider exkluderas från reseavdrag då de bor i kollektivtrafiktäta områden trots att de inte kan
utnyttja kollektivtrafiken.
Själva villkoret i kommunklassificeringen räcker heller inte riktigt till för att garantera
träffsäkerhet. Kriteriet för att vara “Pendlingskommun nära storstad” är att 40 procent
av de boende i regionen pendlar till arbete i storstad eller storstadsnära kommun. Dock
kan ju fortfarande många pendla “åt andra håll” - utåt eller på tvären - dit kollektivtrafik
inte är ett alternativ. Effekterna i glesbygd blir inte heller optimala då ett incitament för
minskad bilåkning uteblir där.
Införandemässigt
skulle
ett
dylikt
villkor
även
bidra
till
ökade
administrationskostnader, då en skatt blir mer lätthanterlig ju mer schablonartad den
är (Fors, 2017).

7.3 Miljöbilsvillkor
För att göra systemet med reseavdrag mer överensstämmande med miljömålen och
visionen om ett fossilfritt samhälle 2030, skulle ett miljövillkor kunna inkluderas i
avdragsregeln. Exempelvis skulle reseavdrag kunna vara möjliga enbart för exempelvis
miljöklassade bilar eller elbilar vilket kanske skulle ge tydligare incitament vid bilköp
att välja en miljöbil - då driftskostnaden för denna blir lägre genom skattelättnaden.
Reseavdraget skulle således fungera som en subvention för miljöbilar istället för vanliga
bilar.
Svårigheter finns självklart med detta också. Var dras gränsen för vad en miljöbil är?
Denna gräns kan också tänkas att i snabb takt förändras med utvecklingen av ny teknik.
Ett miljöbilsvillkor leder därför potentiellt till stora administrativa kostnader då
resurser måste läggas på identifiering och kontroll av vilka bilar som är miljöbilar och
vilka som är ägare till dessa.

7.4 Tydliggöra avdragandet
Enligt Koucky och Partners (2009) finns vinster att göra i och med förtydligandet av
tidsvinsten samt krav på redovisning av tidsvinsten redan vid deklarationstillfället (och
inte bara vid eventuell kontroll). Som skrivet tidigare i rapporten sänks enligt
Skatteverket skattemoralen då avdrag upplevs kunna göras godtyckligt.

20

Kandidatexamensarbete AL125X
Anna Strand, Jonatan Abraham VT-17

Om tröskeln för fusk höjdes skulle troligt andelen “slentrianfuskare” minska. En annan
fördel med förslaget är att ingen ändring av skattelagstiftning behöver göras och att
administrationskostnaderna i stort sett blir de samma - med andra ord en gratis
förbättring.

7.5 Höj tidsgräns/avståndsgräns
För att få göra avdrag ska med nuvarande system en regelmässig tidsvinst om en timme
göras per dag då bil används jämfört med kollektivtrafik. Systemets utformning säger
således inte mycket om det pendlande avståndet, mer om hastigheten på det fordon
med vilket pendlingen genomförts. Det andra villkoret är att avståndet mellan jobb och
hem överstiger 5 km. Snittresan till arbetet är dock 31 minuter lång med bil respektive
53 minuter lång med kollektiva färdmedel, 26 km för bilister och för 28 km för
kollektivtrafikresenärer (Trafikanalys, 2015). För att enbart stödja de pendlare med
långa resor har vi undersökt vilka effekter som fås då avståndsgränsen sätts till över
snittresan. Om avdragsgränsen är snittresan skulle de med en resa längre än snittet
kompenseras.
Effekter blir ett minskat skattebortfall då många som gör avdrag idag förlorar den
möjligheten. Dock är frågan om förändringen gör reseavdraget mer träffsäkert med
avseende på dess syfte. Det pendlade avståndet säger ingenting om avdragarens tillgång
till kollektivtrafik - att sätta en hög avståndsgräns kan alltså dels göra att människor
utan tillgång till kollektivtrafik påverkas negativt och samtidigt fortsätta subventionera
de i kranskommuner med långa resor men bra kollektivtrafik. En ändrad belopps- eller
tidsgräns verkar inte göra reseavdraget träffsäkrare, utan helt enkelt bara mindre till
sin omfattning. De långväga pendlarna är generellt också de pendlare som bor i
storstadsregioner, de som i högst grad inte betalar för bilismens negativa kostnader.

7.6 Ändrat belopp per mil
Från början medgavs avdrag för både fasta och milbundna kostnader. Fasta kostnader
är till exempel själva inköpskostnaden, garage- och försäkringskostnader medan de
milbundna kostnaderna är drivmedelskostnader och service- och reparationskostnader.
Detta hängde ihop med det tidiga syftet med reseavdrag - att kompensera de som
skaffat bil för pendling. På åttiotalet reviderades detta och avdrag medgavs bara för de
milbundna kostnaderna, då det ansågs troligt att de flesta skulle äga bil och använda
den för privata ändamål även om de inte jobbpendlade med den - de fasta kostnaderna
betraktades numer som privata medan de milbundna fortsatte vara avdragsgilla med
18.50 per mil.
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Dock - de rörliga kostnaderna varierar mellan 8,78 och 17,76 kr/mil för bilar som
kostar mellan 155 000 och 380 000 kr och för de mindre bilarna mellan 8,78 och 13,53
kr/mil (Motormännen, 2015). Detta innebär att bilpendlare med nuvarande system
överkompenseras med mellan 5 och 9,50 kr/mil. Bara denna överkompensation kostar
staten mellan 1 och 2 miljarder kronor per år.
Att sänka beloppet till exempelvis 10 kronor per mil skulle innebära att brukaren i
högre grad betalar bilens verkliga kostnad. Den nuvarande schablonkostnaden
kompenserar brukaren så att en stor bil upplevs ha samma kostnad som en liten.
Reseavdraget idag har därför svårt att bara uppfylla sitt syfte som
tillgänglighetshöjande styrmedel utan att också fungera som storbilssubvention.
Resonemanget bygger på att status är en viktig preferens utöver ekonomi.
Sänkningen av det avdragsgilla beloppet per mil leder till en mindre subvention som
passar miljömålen bättre. När konkurrensfördelen för bil försvinner ökas incitamentet
till kollektivtrafiknyttjande.
De som inte har tillgång till kollektivtrafik kan fortsätta göra reseavdrag, men utan att
bli överkompenserade. Detta är en lättinförd förändring av reseavdraget ren
administrativt då det inte kräver principiella regeländringar, bara justeringar i nivåer.

7.7 Avståndsberoende
Att göra reseavdraget avståndsberoende istället för tidsberoende är en annan möjlig
förändring. Avståndsberoende system är markant lättare att kontrollera för
Skatteverket (Fors/Skatteverket, 2017). I Danmark och Norge har man tidigare haft ett
system liknande det svenska men bytt till ett avståndsberoende. Bytet ledde dels till att
kollektivtrafiken ökade och dels till att fusket i stort sett försvann (Andersson, 2017).
Det är även en kostnadseffektiv modifiering av reseavdraget då tillgängligheten på
arbetsmarknaden ökar utan att statens kostnader ökar (enligt WSP:s simulering).
I ett långsiktigt perspektiv har dock avståndsberoende reseavdrag visat att det ger
anledning att flytta längre ut från stadskärnan. Effekter av ett byte blir därför i ett
kortsiktigt perspektiv att statens kostnader för reseavdrag i princip sjunker med hälften
(om man antar att det 48-procentiga fusket går ner till noll) medan de långsiktiga
effekterna är mer svårmätta - hur mäts och värderas stadens utglesning.

7.8 Transportslagsneutralt
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I nuvarande reseavdragssystem finns olika villkor för avdrag beroende på vilket
transportmedel man använder. För avdrag med bil gäller att en schablon per mil får
dras av medan det för kollektivresor gäller att de faktiska kostnaderna ska dras av.
Många debatterar för att reseavdraget ska omformas till ett transportslagsneutralt; det
vill säga att man oavsett transportslag ska dra av samma summa per mil.
Onekligen blir en effekt av den ändringen att reseavdragets karaktär av bilsubvention
försvinner då incitamentet att pendla med det billigaste transportslaget ökar. Effekter
av ändringen blir troligen att de som pendlar långt med kollektiva medel i högre grad
skulle börja dra av. Syftet med reseavdrag är ju dock att de med dålig tillgång till
kollektivtrafik ska kompenseras. Denna ändring skulle innebära raka motsatsen - en
ökad kompensering för de med bra tillgång till kollektivtrafik, vilket då förvränger
syftet. Visserligen innebär förändringen att reseavdraget blir mer rättvist då allas
kostnader för pendling blir avdragsgilla, inte bara bilpendlarnas.
Reseavdraget används ju också kan man säga i nuläget felaktigt då bilavdrag görs av folk
som har god tillgång till kollektivtrafik. Med denna ändring kan man säga att man
kommer åt den orättvisan - alla pendlare får lika stor rättighet att dra av kostnader. Men
det överensstämmer inte vidare bra med reseavdragets syfte.
Vilka effekter fås då dessa ändringar kombinerade? Att reseavdraget blir både
avståndsberoende och transportslagsneutralt? Dels uppkommer zoneffekter då
kollektivtrafikanter får möjlighet att dra av kostnader i ett avståndsberoende system.
Att pendla en geografiskt lång sträcka inom samma kollektivtrafiknät har ju samma
kostnader som att resa en kort - vilket leder till att den långväga pendlarens avdrag
täcker hela årets transportkostnader medan de med en kort sträcka skulle betala hela
biljettkostnaden själv. En viss orättvisa uppstår då bilavdragare bara får dra av
jobbpendlingskostnaden, medan kollektivresenärer även får sina sociala resor betalda.

8. Sammanfattning av diskussion kring förändringsförslag
Enligt tidigare förda resonemang är de bästa (enligt rapportförfattarna) förbättrande
åtgärderna:
● Avståndsberoende - minskar fusk
● 10 kr per mil - ingen överkompensation.
● Transportslagsneutralt - ger incitament till att välja
transportmedlet
● Ökade krav vid deklarationstillfället - höjer tröskeln för fusk

det

billigaste
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Dessa fyra åtgärder kombinerade benämns det modifierade reseavdraget, vilket senare
ska jämföras med det nuvarande och med ett borttaget.

9. Borttaget reseavdrag
En annan anfallsvinkel på reseavdraget är att behandla bilkostnader som privata och
således inte avdragsgilla. Effekter av detta blir såklart att statens kostnader för
reseavdrag försvinner samt att tillgängligheten på arbetsmarknaden sjunker med någon
procent. På längre sikt kan även bebyggelsestrukturen ändras.
Mycket av den politiska motviljan mot förändring av reseavdrag grundas i att
kunskapen kring reseavdrag är låg (Andersson, 2017). Många tror att reseavdrag i
synnerhet stödjer glesbygd vilket många anser principiellt viktigt - “Sverige är inte bara
Stockholm”. Politiker kan därför vara rädda att uppfattas som glesbygdens fiende om
förslag till förändrat eller borttaget reseavdrag skulle väckas.

9.1 Enkätresultat
För att undersöka om ökad kunskap bland gemene man ökar toleransen för förändrat
reseavdrag har en enkätstudie genomförts.
Syftet med enkäten var att undersöka den generella attityden till reseavdraget hos
allmänheten, för att på så sätt kunna få en idé om hur ett eventuellt borttagande av
avdraget skulle kunna få för reaktioner.
Enkäten delades ut via Internet i sociala medier. Inget specifikt urval gjordes, utan det
var frivilliga som ställde upp som svarat på enkäten.
Totalt 84 personer svarade på enkäten. Ca 64% angav att de var kvinnor, 34 % män och
resten ej ville uppge kön. Majoriteten av svaranden tillhörde åldersgruppen 20-30 år,
och därnäst 40-50 år. Svarsalternativen var givna.
Initialt ställdes frågan ”Är det bra att man kan göra reseavdrag?” utan att de svarande
fick någon som helst information eller fakta kring ämnet, för att få en så opåverkad
åsikt som möjligt.

24

Kandidatexamensarbete AL125X
Anna Strand, Jonatan Abraham VT-17

Bild 1 “Vad tycker du om reseavdrag?”

Ca 70% av deltagarna svarade ”Ja”, ca 17% av deltagarna svarade ”Nej” och 13%
svarade ”Vet ej”.
Av de som svarade ”Ja” var den främsta anledningen att de tyckte att folk ska få söka
jobb längre ifrån hemmet.
Av de som svarade ”Nej” var den främsta anledningen att de tyckte att avdraget inte
bidrar till minskad bilism samt att skattebetalare inte borde finansiera bilpendlares
kostnader.
Av de som svarade ”Vet ej” var nästan hälften osäkra på vad reseavdrag innebar
medans, och de andra antog att ”det är bra som det är”.
Senare i enkäten fick deltagarna läsa en kortare text med fakta kring reseavdraget och
dess funktion och syfte, det stora skattefusket som sker samt hur målet med att gynna
glesbygd idag nått motsatt effekt.

Bild 2 “Lite fakta”
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Därefter ställde vi samma fråga som i början.
Andelen nu som svarade ”Ja” sjönk till 46%, medans andelen som svarade ”Nej” ökade
till 44,6%. Andelen som angav ”Vet ej” sjönk till 9,6%.
Majoriteten av deltagarna angav att de inte gjorde reseavdrag, men en nästan lika stor
andel angav att deras arbete var främsta anledningen till att de skaffat bil. Under frågan
”Känner du att du inte hade haft råd med jobbpendlingen utan reseavdraget?” svarade
ca en tredjedel av deltagarna ”Ja”, och ungefär lika många på ”Nej” respektive ”Kanske”.
De flesta ansåg att villkoren för att göra reseavdrag var tillräckligt tydliga.
Sammanfattningsvis; det finns ett utbrett stöd för reseavdraget; trots att de flesta
respondenter vare sig använt det eller ens ägde bil. Även efter given information om
reseavdragets fördelningsproblematik (exempelvis att främst höginkomsttagare
använder det) ansåg nästan hälften att reseavdraget ändå var bra.
Enkäten och resultaten i sin helhet återfinns i Bilaga 2.

10. Jämförelse - original, borttaget eller modifierat?
I detta stycke jämförs nuvarande system med ett borttaget och ett modifierat; där
avdraget blivit avståndsberoende, transportslagsneutralt och fått ett mindre
avdragsgillt belopp per mil. Det modifierade systemet kräver också redovisning av
avstånd redan vid deklarationstillfället. Jämförelsen görs med avseende på tidigare
förda resonemang och med tidigare anförda källor.

10.1 Måluppfyllelse
Det nuvarande reseavdragssystemet förstorar i praktiken bara de bilburnas
arbetsmarknad, då dessa är de enda som kommer över 11000-kronorsgränsen. Således
är måluppfyllelsen inte hög - om man menar att en god måluppfyllelse innebär
förbättrade pendlingsförutsättningar för alla.
Simuleringar av borttaget reseavdrag visar på marginella (omkring 1 procentiga)
minskningar i tillgänglighet. Således är måluppfyllelsen lite sämre än med nuvarande
modell.
Att byta till ett avståndsbaserat skulle enligt samma simuleringar innebära en ökad
tillgänglighet i exempelvis Mälardalen och en marginell minskning i Norrland, således
en något förbättrad måluppfyllelse. Att överkompensationen försvinner i och med det
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sänkta beloppet per mil ger också en ökad måluppfyllelse då styrmedlet uppfyller sitt
avsedda mål utan att samtidigt fungera som bilsubvention.

10.2 Transaktionskostnader/Juridisk effektivitet
I dagens system görs många avdrag, reseavdraget är den största och vanligaste
avdragsposten för privatpersoner och därför en stor administrationskostnad för staten
(Fors, 2017). Det är även mycket fusk med nuvarande system. Dock är avdraget baserat
på schablon och hade varit ännu dyrare att administrera annars. Det är svårt att säga
något om hur bra eller dåligt nuvarande reseavdrag ter sig i denna kategori, därför
sätter vi nuvarande reseavdrag som referens och utvärderar det modifierade och
borttagna i förhållande till detta.
För ett borttaget reseavdrag gäller att man inte kan fuska med något som inte finns och
något som inte finns har självklart heller inga kostnader. Således lägre (inga)
administrationskostnader med ett borttaget reseavdrag.
För det modifierade gäller att avstånd är lättare att kontrollera än tidsvinst, och
därigenom minskade kostnader för fusk. Däremot antar vi liknande
administrationskostnader som befintligt avdrag. Både det borttagna och modifierade
har således lägre transaktionskostnader och högre juridisk effektivitet.

10.3 Dynamisk effektivitet
Nuvarande reseavdrag stimulerar inte till teknisk utveckling eller innovation och Den
dynamiska effektiviteten i originalavdraget är inte hög. Dels finns en ekonomisk
överkompensering till många bilpendlare och således saknas incitament att byta till
mindre eller bränslesnålare bil.
Dagens reseavdrag passar i högre grad ett manligt resmönster än ett kvinnligt. Detta
leder till att männen gör fler och större avdrag som i sin tur leder till negativa
fördelningseffekter könen emellan och är således inte hållbart ur ett
jämställdhetsperspektiv. Dagens reseavdrag gynnar inte kollektivtrafik eller
kollektivtrafikanvändare. Sammanfattningsvis uppmuntrar nuvarande reseavdrag inte
till hållbart pendlingsbeteende.
Ett borttaget reseavdrag innebär att bilpendlare i högre grad “får se” bilens faktiska
kostnader, vilket kanske leder till att den väljer bort bil till förmån för andra
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transportslag med ökat kollektivtrafikanvändande som följd. Även ökad jämställdhet då
de negativa ekonomiska fördelningseffekterna uteblir.
Ett villkor i modifieringen var att reseavdraget skulle bli transportslagsneutralt. Då alla
transportslag ges samma villkor (belopp per mil) för avdrag ges incitament att pendla
med det billigaste transportslaget, vilket troligen är kollektivtrafik.
Informationsjusteringarna (att avdragaren måste bifoga bevis på pendlat avstånd) höjer
tröskeln för fusk. Det innebär eventuellt också att användare skaffar sig större kunskap
om kollektivmöjligheter vilket kan leda till ökat kollektivanvändande.
Således är både ett borttaget och ett modifierat reseavdrag bättre än nuvarande ur
denna aspekt, det modifierade något bättre än det borttagna då det ger incitament till
att aktivt välja det billigaste sättet.

10.4 Kostnadseffektivitet
Nuvarande system är inte kostnadseffektivt, det finns billigare och hållbarare sätt att ge
samma tillgänglighetsförbättringar.
För ett borttaget reseavdrag finns inga kostnader men heller inga nyttor.
Ett modifierat däremot är mer kostnadseffektivt än nuvarande system då en ökad
tillgänglighet ges till en lägre kostnad. Dels på grund av minskade kostnader i och med
den minskade beloppsgränsen (10 kronor permil) vilket ger en vinst om 1.5 mdr per år.
Även minskade kostnader kring fusk och felaktiga avdrag.

10.5 Sammanfattning kostnader
1. Nuvarande
kostar
=
4-5
mdr
kronor
i
skattebortfall.
Plus
administrationskostnaderna samt miljöskadorna (på grund av den ökade
bilismen) som är svårvärderade.
2. Modifierat reseavdrag = 0.25 mdr kronor.
De kostnader som vi kan beräkna är de kostnader som följer i och med minskat
fusk och den ändrade beloppsgränsen. Hur kostnader ändras på grund av
ändringen till transportslagsneutralt är svårare att beräkna. Antar samma
administrationskostnader som i originalvarianten.
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Vi utgår från 4.5 mdr kronor, snittet på den kostnad som originalavdraget
beräknas kosta. Att göra avdraget avståndsbaserat antas helt ta bort fusket som
av förenklingsskäl sätts till 50 procent istället för 48 procent. 4.5 / 2 = 2.25 mdr.
Den minskade beloppsgränsen beräknades kunna sänka kostnaden med 2 mdr
kronor. Den totala kostnaden för det modiferade avdaget blir således 0.25 mdr
plus administrationskostnader.
3. Borttaget = 0 kr

10.6 Sammanfattning styrmedelsegenskaper

Original

Borttaget

Förändrat

Referens
1

Sämre tillgänglighet
0

Bättre tillgänglighet
2

Referens
1

Inga administrationskostnader
3

Mindre
fusk:
Högre
juridisk effektivitet
2

Dynamisk effektivitet

Referens
1

Bättre, ingen konkurrenssnedvridning
2

Bättre, ingen konkurrenssnedvridning och kan
utformas så att hållbara
transportslag premieras
3

Kostnadseffektivitet

Referens
1

Bättre
2

Bättre
2

Total

4

7

9

Måluppfyllelse

Transaktionskostnader/
Juridisk effektivitet

Tabell 1, Styrmedelsegenskaper
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Denna tabell försöker tillhandahålla en överblick över huruvida förändringarna är
bättre eller sämre än originalvarianten. Ett referensvärde (1) är satt på
originalmodellen. Om det förändrade eller borttagna systemet är bättre ges ett poäng
högre än referens. Det finns ingen värdering gjord sinsemellan kriterierna.

11. Diskussion
En inledande ansats var att undersöka reseavdragets eventuella samhällsekonomiska
lönsamhet, vilket visade sig vara svårt. För samhällsekonomisk lönsamhet gäller att
nyttorna av en viss företeelse ska vara mer värda än dess kostnader. För att
reseavdraget ska vara samhällsekonomiskt lönsamt måste således värdet av den
förbättrade tillgängligheten överstiga kostnaden för avdraget.
Den direkta kostnaden för reseavdraget är ju skattebortfallet, men dess indirekta
samhällsekonomiska kostnader är svårare att bedöma, då reseavdraget påverkat
samhället på ett omfattande sätt. Gles bebyggelsestruktur och bilberoende exempelvis,
vad kostar det?
Att väga en ökad tillgänglighet mot skattebortfall och miljöeffekter är svårt. Vi vet dock
att dagens reseavdragssystem innebär tillgänglighetsökningar om ungefär 1 procent till
en statlig kostnad om 4-5 miljarder kronor per år. Det är frågan om reseavdragets
kostnader verkligen vägs upp av den “extraprocenten” som det bidrar med?
Ett annat “problem” med reseavdraget är att syftet idag känns förlegat. Originalsyftet
var att kompensera de som skaffat bil. På den tiden fanns inte samma kunskap om CO2utsläppens stora negativa konsekvenser och kostnader. Idag är förutsättningarna och
kunskaperna annorlunda. Förr fanns även en stor inhemsk bilindustri som kanske
gjorde det mer motiverat för samhället att ha styrmedel som stödjer och ökar bilism.
När reseavdraget ändrades och bara stod för milbundna kostnader omformulerades
syftet till att stödja de i glesbygd. Reseavdraget verkar ha “hängt kvar”, utan att en
debatt har förts om vad man egentligen vill uppnå med reseavdraget. Det finns mer
kostnadseffektiva och hållbara sätt (än reseavdrag) att öka tillgängligheten på men
debatten har ändå handlat främst om hur man kan förändra och förbättra reseavdraget.
Detta är problematiskt då man kan hävda att alla styrmedel som riktas till bilister
nästan per definition är “dåliga”. Skattesystemet söker ju utjämna klyftor genom att ta
från totalen och “ge” till de “behövande”. Bilister är inte en “behövande” grupp
(bilinnehav ökar med stigande inkomst).
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Reseavdraget snedvrider konkurrens mellan transportslag till bilens fördel och är
därför ett styrmedel som inte stämmer överens med annat miljöarbete eller
miljöpolitik. Men samhället har idag en gles bebyggelsestruktur; små affärer läggs ned
till förmån för stora externa köpcentrum exempelvis. Man kan därför undra om det inte
är samhällsbyggarnas eller trafikplanerarnas ansvar att tillhandahålla lösningar innan
reseavdraget krymps? Att avveckla reseavdraget behöver göras samtidigt som
infrastruktur som inte kräver bil byggs ut. Dock är styrmedel som påverkar beteende
väldigt viktiga, och ett borttaget eller förminskat reseavdrag kan ha positiva effekter
genom att människor blir mer medvetna om bilens kostnader och alternativ till denna.
Men det är också i grund och botten en politisk fråga - är kostnader för pendling är
privata eller inte? Om vi anser att folk har gjort medvetna och fria val vid valet av bostad
bör inte pendlingskostnader vara avdragsgilla då kostnaderna då inte har ett direkt
samband med förvärvandet av inkomsten. Och på motsvarande sätt - om vi tycker att
utgifterna har ett direkt samband med inkomsten bör kanske kostnaderna vara
avdragsgilla från första kronan, som de ju är för företagare. Idag har vi ett slags
mellanläge, där kostnaden - tolkat rakt av från skattelagstiftningen - är privat de första
11000 kronorna och inte privat resterande summa.
Vi återkommer till tidigare poäng - vad är egentligen syftet? Om det är att stimulera
arbetsmarknaden bör reseavdraget inte premiera bilism utan bör reformeras till ett
rättvisare och mer hållbar variant. Men om det är en skattepolitisk principfråga och att
avgifter för pendling anses avdragsgilla, bör individen kunna välja fritt vilket
transportmedel den ansett passa bäst och då dra av hela summan, ej schablon.

11.1 Felkällor
Något som kan kritiseras i detta arbete är till exempel genomförandet av
enkätundersökningen. Då vi inte hade någon större kontroll över vårt urval samt att
antalet blev relativt begränsat, kan detta resultat inte sägas vara representativt av den
allmänna åsikten om reseavdrag i samhället. Då andelen av deltagarna i
undersökningen som då gjort reseavdrag var relativt liten (31 %), kan det vara svårt att
säga om resultaten har värde för reseavdragsdebatten. Dock kan det också anses vara
bra, då de som inte gör avdrag svarar på vad de egentligen tycker. Få skulle troligen
säga att de tycker reseavdraget är dåligt, men ändå “erkänna” att de använder det.
Ett annat “problem” med enkäten är godtyckligheten i frågan huruvida reseavdraget är
“bra”. Vad menar vi med “Är det bra att man kan göra reseavdrag?”? Frågan kan dels
tolkas som om det är bra rent principiellt att man kan göra avdrag, men också om
utformningen på systemet är bra.
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12. Slutsats
De slutsatser vi kommit fram till i denna rapport kan summeras i dessa punkter;
● Reseavdrag snedvrider konkurrensen transportslag emellan till bilens fördel.
Åtgärder för ändrat beteende kan minska koldioxidutsläpp, viktigt därför att
även fokusera på styrmedel och inte bara tekniska innovationer.
● Reseavdrag i sin nuvarande utformning fyller inget syfte då tillgänglighet kan ges
på billigare sätt. Reseavdrag är inte heller samhällsekonomiskt lönsamt. Det är
dock troligen ändå svårt att genomföra en politisk förändring då stödet för
reseavdrag är stort och samhället anpassats efter reseavdragets existens.
● Folk tror att reseavdraget är bättre än vad det är. Vilka man tror gynnas av och
använder reseavdrag stämmer ej överens med vilka som faktiskt gör det.
● Ändringar i reseavdragssystem kan vara positiva på två sätt - både genom att
minska en statlig subvention för bilism och genom att minska det faktiska
bilåkandet. Minskningen i skattebortfall är relativt lätt att beräkna medan det
minskade bilåkandet beroende på ändrat reseavdrag är svårare.
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14. Bilagor

14.1 Bilaga 1 Internationella reseavdrag
Danmark
I Danmark är systemet för reseavdrag avståndsbaserat och transportslagsneutralt. För
att få göra avdrag ska en enkel resa mellan bostad och arbete ska vara mer än 12 km.
Reseavdraget per arbetsdag (2017): 0-24 km - 0,00 DKK/km, 24-120 km - 1,93
DKK/km, Över 120 km - 0,97 DKK/km (http://www.oresunddirekt.se/ekonomi/skatt-idanmark/avdrag-graensgaangarregeln)
Avdraget kan bli högre om individen bor vissa avlägsna regioner eller har låg inkomst.
Andelen bilpendlare är strax under 70 procent.
Norge
I Norge likaså är systemet avståndsbaserat och transportslagsneutralt. Enkel resa
mellan bostad och arbete ska vara mer än 32 km. Reseavdrag per år 0 - 50 000 km - 1.5
NOK/km, 50 000 - 75 000 - 0.7 NOK/km, Över 75 000 - 0 NOK/km. Första 22 000 NOK
står pendlaren för. (http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finnpost/3/2/8/)
Frankrike
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I Frankrike kan anställda dra av antingen en schablon om 10 procent av inkomsten,
eller - om man har haft högre kostnader än det - den riktiga summan. I så fall ska det
avdragsgilla beloppet beräknas antingen genom att man använder de faktiska
kostnaderna (biljetter exempelvis) eller att man drar av ett visst belopp per kilometer.
Beloppet per kilometer hänger ihop med vad arbetsgivarens eventuella resebidrag
skulle varit till individen (i Frankrike ska arbetsgivare stå för minst 50 procent av de
anställdas resekostnader, allt över 50 procent är dock valfritt). Man måste med
exempelvis tidsvinst rättfärdiga att man valt personbil hellre än kollektiva medel.
Andelen som bilpendlar har mellan 1994 och 2008 ökat från omkring 60 procent till
omkring 70 procent.
Italien
Det finns inget reseavdragssystem. Andelen som pendlar med bil (chaufför) är 45
procent och andelen som pendlar med bil som passagerare är 15 procent.
Tyskland
Tysklands system är avståndsberoende och transportslagsneutralt, och en summa om
0.30 € /km får dras av. Dock, vid avdrag större än 4500 € medges bara avdrag för resor
med bil. Andelen bilpendlare (chaufförer) är 63 procent, och bilpendlare (passagerare)
är 3,5 procent.
Spanien
Inget reseavdragssystem. Dock finns skatteavdrag för tidigare arbetslösa som flyttat för
att ta ett nytt jobb. 58.1 procent pendlar med bil.
Österrike
Alla arbetstagare får ett automatiskt avdrag om 291 € per år, givet att arbetsgivaren
inte tillhandahållit kollektivtrafikbiljett eller firmabil. Man har också rätt till ett
ytterligare avdrag om 2 € per km. För att få detta ska man bo längre än 20 km från
arbetsplatsen om kollektivtrafik finns och längre än 2 km från arbetsplatsen om
kollektivtrafik inte finns. Det avdragsgilla beloppet är högre om kollektivtrafik inte finns
tillgänglig. 2001 var andelen bilpendlare strax över 65 procent.
Australien
Man kan endast få reseavdrag under speciella omständigheter, exempelvis om man har
två jobb kan man göra avdrag för pendling mellan dessa jobb, eller om man
transporterar skrymmande jobbmaterial. Kostnader för pendling mellan hemmet och
arbetet räknas som privata. https://www.ato.gov.au/individuals/income-anddeductions/deductions-you-can-claim/vehicle-and-travel-expenses/car-expenses/
Belgien
I Belgien finns ett reseavdragssystem som ger cykelpendlare rätt att dra av 0.22 € per
km (vilket också kan kombineras med det skattefria cykelbidraget) och 0.15 € per km
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för bilpendlare (och pendlare med andra transportslag). Andelen bilpendlare är 67
procent, 71 procent om man räknar med de som kör bil från bilpool.
Nederländerna
Avdrag får endast göras för resor som skett med kollektiva färdmedel. Andelen
bilpendlare (chaufförer) är 55.3 procent och andelen bilpendlare (passagerare) är 4.3
procent.
Sverige
Avdrag för kostnader över 11000. Avdrag får göras om 18.50 per km och för att få göra
avdrag ska en tidsvinst om minst en timme enkel resa göras jämfört med om kollektiva
transportmedel använts. Omkring 60 procent pendlar med bil.
Schweiz
Kostnader för resor med kollektiva fördmedel r avdragsgilla med hela den faktiska
kostnaden. För bil en schablon om ca. € 0.58-0.41 per km, ett minskat belopp med ökad
reslängd. Avdragsgillt endast om kollektivtrafik inte finns tillgängligt. För cykel ca. €
600/år. Strax under 55 procent pendlar med bil.
England
Inget reseavdragssystem. Bilpendlare är omkring 70 procent av pendlarna.
USA
Inget. https://www.irs.gov/taxtopics/tc511.html

14.2 Bilaga 2: Resultat av enkätundersökning
Deltagarna

introducerades

till

enkäten

med

följande

text:

“Vi är två studenter på KTH som studerar till civilingenjörer inom Energi och Miljö.
Som en del i vårt KEX-jobb (C-uppsats för er utanför KTH!) gör vi en enkät kring människors
uppfattning av reseavdrag.
Att göra reseavdrag innebär att du i din deklaration kan ange kostnader för pendling till jobbet
och sedan slippa skatta på den summan. Avdrag får göras om 18.50 kr per mil. Arbetsplatsen
måste även ligga så att en tidsvinst om minst 1 timme uppstår jämfört med om du använt
kollektivtrafik. De årliga utgifterna för resor till/från jobbet ska också överstiga 11 000 kr per år.
(Mer info på SKV:s hemsida;
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/avdrag/privatarbetsresorf
aq/jagkorbiltillmittarbetevilketavdragkanjagfa.5.10010ec103545f243e80001517.html
)
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För att göra denna enkät behöver du INTE ha gjort reseavdrag eller ens ha bil!
Enkäten tar högst fem minuter!
// Anna och Jonatan”

Därefter ställdes frågor om kön och ålder:

Första

delen

av

enkäten

presenterades

med

följande

text

och

frågor:

“Poängen med detta stycke är att få era åsikter UTAN att ni har komplett information. Dessa
frågor motsvarar er känsla inför reseavdraget. På nästa sida får ni mer information.“
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De fullständiga alternativen är här:
● Vet inte, men det är säkert bra eftersom regeln finns.
● Så att folk på landsbygd får lite billigare pendlingskostnader
● Så att folk i städer får lite billigare pendlingskostnader
● Så att folk kan söka jobb längre ifrån hemmet
● Så att folk utan tillgång till kollektivtrafik kompenseras
● För att det är dyrt med bil
● Övriga
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De fullständiga alternativen är här:
● Skattebetalare borde inte finansiera bilpendlares kostnader
● Det finns oftast tillgänglig kollektivtrafik, så man är sällan tvungen att ta bilen
● Att flytta långt från jobbet är ett personligt val av levnadsstandard som inte
skattebetalare bör stå för
● Det bidrar inte till minskad bilism
● Skulle hellre vilja att kollektivtrafiken var billigare
● Övriga

Därefter presenterades nästa del i enkäten med följande text och frågor:
“Reseavdraget har funnits i Sverige sedan 1927. Sverige är ett av få länder som har ett system för
reseavdrag - i de flesta länder räknas pendlingskostnader som totalt privata. Sveriges system
innebär i princip en subvention för bilpendling.
Mångas argument för att behålla reseavdraget är att det stödjer glesbygd och ökar möjligheten
att arbeta på längre avstånd från sin bostad. Dock visar statistik att de allra flesta och största
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reseavdrag görs av manliga höginkomsttagare i kranskommuner till Stockholm, Malmö och
Göteborg; dvs. i områden med generellt bra utbyggd kollektivtrafik.
Ett omfattande fusk sker dessutom. Hela 48 procent av avdragen är fusk, enligt en granskning av
Skatteverket. Detta till en kostnad av 1,7 miljarder kronor per år i uteblivna skatteintäkter. Fusket
beror bland annat på att tidsvinsten är svår att kontrollera.
Nu tittar vi om denna information ändrat din uppfattning.”

Resterande frågor riktades till de som svarat Ja på “Gör du reseavdrag?”:
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