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Sammanfattning 
I uppsatsen undersöks de faktorer som tillsammans inverkar på efterfrågan av bensin i Sverige. 

Årlig tidsseriedata för perioden 1960-2010 används för att anpassa en regressionsmodell för 

efterfrågan. Resultaten utgör sedan utgångspunkt för en diskussion rörande prisförändringar och 

eventuell inverkan på privat bensinförbrukning, samt de till bensinförbrukningen relaterade 

utsläppen av koldioxid. 

Resultaten tyder på att såväl pris- som inkomstelasticiteten förändrats över tid. För perioden efter 

år 1980 är både inkomst och pris på bensin signifikanta faktorer i förklaringen av 

bensinefterfrågan. På lång sikt skulle en ökning av priset med tio procent medföra en minskning av 

konsumtionen med drygt tio procent. För en representativ individ skulle en ökning av inkomsten 

med tio procent öka efterfrågan med ungefär fem procent. Resultaten är i enlighet med tidigare 

forskning såtillvida att pris och inkomst påverkar konsumtionen negativt respektive positivt samt 

att förändringar i konsumtion blir större på sikt. Priselasticiteten är dock något högre än vad som 

tidigare föreslagits. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1800-talets slut konstruerade Carl Benz och Gottfried Daimler oberoende av varandra de första 

snabbgående bilarna med förbränningsmotorer. Det var dock inte före år 1903, i och med Henry Fords 

massproduktion av T-forden, som fler kunde börja använda bil (NE 2008, s 190). Efter detta spred sig 

bensinmotorn runt jordklotet. År 1950 fanns det i Sverige cirka 350 tusen bilar eller ungefär en bil per 

tjugo invånare. År 2009 hade bilparken vuxit mer än tiofalt till nästan fem miljoner bilar eller en bil per 

knappa två invånare (Bil Sweden, 2011). Utvecklingen av bilen öppnade nya logistiska möjligheter men 

också en alltmer växande efterfrågan på oljebaserade produkter och oljan stärkte sin roll som ett 

fundament i världsekonomin. 

Efter 70-talets oljekriser där priserna steg till följd av att tillgången ströps tilltog intresset för oljan som 

analysobjekt. Åtskilliga studier har därefter försökt identifiera vad som bestämmer efterfrågan på 

fossila bränslen som drivmedel och hur detta bäst ska modelleras. Dock finns det nu ett visst behov av 

studier med aktuella data (Sterner 2006, s 30). Den eskalerande användningen av fossila bränslen har 

också påtvingat världen att uppmärksamma de negativa konsekvenserna som en ökad bilanvändning 

medför. Vid förbränning av fossila bränslen bildas bland annat koldioxid, en växthusgas, som enligt 

många bidrar till den globala uppvärmningen. Höjda röster om detta orsakssamband började göra sig 

hörda på 80-talet och intresset för en global klimatuppgörelse ökade på sina håll. År 1997 under Kyoto-

protokollet enades vissa av världens ledare om en bindande utsläppsminskning. För Europa innebar 

överenskommelsen att koldioxidutsläppen skulle minska 5,2 procent mellan åren 2008-12 jämfört med 

1990 års nivå. Den Europeiska unionen (EU) åtog sig en högre kvot och införde bland annat, den av 

ekonomer ofta förespråkade, handeln med utsläppsrätter (FN, 1998, s 10-20). 

På nationell nivå antogs sexton svenska miljökvalitetsmål år 1999 och där behandlas bland annat en 

begränsad klimatpåverkan. Den svenska målsättningen är att reducera utsläppen av växthusgaser med 

40 procent till år 2020 jämfört med nivån år 1990 (Prop. 2008/09:162, s 1). För att nå målen 

genomfördes för några år sedan en grön skatteväxling där olika miljöskatter skulle ersätta bland annat 

inkomstskatt. Men redan i början av 90-talet införde Sverige, som ett av de första länderna i världen, 

så kallade miljöskatter som fokuserade på mängden utsläpp en produkt genererade istället för på 

själva produkten. Detta delvis för att reducera koldioxidutsläppen på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Beskattning av bensin har dock pågått betydligt längre. Närmare bestämt sedan år 1929 med olika 

skatter såsom bensinskatt, energiskatt, koldioxidskatt och moms vilket med största sannolikhet 
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påverkat försäljningspriset (SOU 1997:11, s 108-114). En intressant fråga är om, och i vilken 

utsträckning, beskattningen påverkat konsumtionen av bensin och därmed Sveriges koldioxidutsläpp. 

Hur skulle Sveriges bidrag till världens koldioxidutsläpp annars se ut och hur bidrar beskattningen till 

eventuellt uppfyllande av de uppsatta miljömålen? 

1.2 Syfte 

I uppsatsen ämnas det undersökas om, och i så fall hur, bensinpriset påverkat privatkonsumtionen av 

bensin. En efterfrågefunktion estimeras och pris- samt inkomstelasticiteten beräknas. Med hjälp av 

elasticiteterna besvaras huruvida pris och inkomst påverkar efterfrågan på bensin. Med utgångspunkt i 

föregående resultat bedöms sedan om, och i vilken utsträckning, miljöskatterna på bensin har påverkat 

konsumtionen och då i förlängningen även koldioxidutsläppen från bensindrivna fordon. 

Frågeställningarna är således: 

 Påverkar inkomst samt bensinpris efterfrågan på bensin? 

 Hur har skatten på bensin påverkat konsumtionen av bensin? 

Utifrån detta diskuteras vidare om skatterna är tillräckliga för att bidra till utsläppsmålet 2020. Det 

diskuteras även hur utvecklingen hade sett ut med de olika riksdagspartiernas föreslagna skattesatser 

och huruvida de är realistiska. Denna analys bortser i stort från andra skillnader i partiernas 

miljöpolitik. Efterfrågan och prisutvecklingen på bensin är intressant ur en lång rad infallsvinklar, 

finansiella aspekter på världsmarknaden liksom fördelningsekonomiska eller regionala effekter kan alla 

utgöra grunden för en uppsats. I denna uppsats kommer dock fokus läggas på prisets – och skatternas 

– effekt på den efterfrågade kvantiteten bensin samt den med denna sammanhängande 

utsläppsmängden. 

1.3 Data 

Data har inhämtats från ett flertal källor och sträcker sig i de flesta fallen minst tillbaka till år 1960. 

Samtliga data beskriver Sverige som helhet. Det rör sig därmed om makrodata aggregerad på 

samhällsnivå. Detta till skillnad från mikrodata som utgår från enskilda individer. Drivmedelpriser och 

utlevererade volymer drivmedel har hämtats från Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet 

(SPBI, 2011). Här finns sålda volymer vid pump av bensin och diesel från och med år 1960 samt etanol 

från år 2005. Dock redovisas inte privat och industriell konsumtion separat för mer än ett fåtal av åren. 

Detta är ett problem främst för dieselförbrukningen då den används i större utsträckning inom 

industrin som beskattas annorlunda än privatpersoner (SOU 1997:11, s 134-135). Priserna finns 
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tillgängliga från och med år 1960 men redovisas inte enskilt för varje år förrän efter år 1970, för att få 

en så lång tidsserie som möjligt har interpolering med glidande medelvärde gjorts för åren utan 

prisuppgift. SPBI redovisar även hur mycket av varje såld liter som utgör skatt. För de tidiga åren har 

denna statistik kompletterats med Skatteverkets uppgifter (Skatteverket 2011).  

Ekonomiska tidsserier såsom de för bruttonationalprodukten (BNP), konsumentprisindex (KPI) och 

BNP-deflator är hämtade från Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD, 2009). 

BNP kommer att användas för att approximera inkomsten. KPI används för att inflationsjustera 

bensinpriset samt representera övriga varor i ekonomin. BNP-deflatorn korrigerar nominellt BNP till 

realt. Årsmedelvärden för den svenska befolkningens storlek är hämtade från Statistiska centralbyrån 

(SCB, 2011) och används för att beräkna inkomst- och efterfrågad kvantitet bensin per capita. Vidare 

har antalet registrerade samt nyregistrerade bilar hämtats från BIL Sweden (2011). Tyvärr finns de inte 

tillgängliga efter indelning mellan diesel, etanol samt bensin förutom för de senaste åren. Samtliga 

data är tidsserier på årsbasis. I tabell 1.1 nedan redovisas deskriptiv statistik för data. För utvecklingen 

av drivmedelspriser och volymer i diagramform, se bilaga 1. 

Tabell 1.1 Deskriptiv statistik för data från SPBI, SCB, OECD och Bil Sweden. 

Syfte Syfte N Min Medel Max Median Standardavvikelse 

Vol bensin (kubikmeter 1000-tal) Mäta efterfrågad kvantitet 51 2125 4672 5948 4929 1055 

Vol diesel (kubikmeter 1000-tal) Eventuell kontrollvariabel 51 1189 2792 5164 2587 968 

Vol etanol (kubikmeter 1000-tal) Eventuell kontrollvariabel 6 19876 128 207 139 75 

Pris bensin (SEK, KPI-justerad) Förklarande  51' 6,13 8,65 12,97 8,57 1,92 

Pris diesel (SEK, KPI-justerad) Eventuell kontrollvariabel 51' 2,43 6,63 13,18 5,99 2,69 

Pris etanol (SEK, KPI-justerad) Eventuell kontrollvariabel 6 8,43 8,95 9,70 9,31 0,51 

Real BNP (miljarder SEK) Förklarande (proxy för inkomst) 51 1030 2110 3280 2031 621 

Befolkningsmängd (miljoner) För att erhålla per capita 51 7,49 8,43 9,38 8,35 0,49 

Antal personbilar (tusental) Eventuell kontrollvariabel 51 1194 3090 4335 3150 890 

Nya personbilar (tusental/år) Eventuell kontrollvariabel 51 124 234 344 229 48 

’Priserna för de första åren 1961-64 och 1966-1969 är interpolerade. 
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1.4 Metodologisk referensram 

En analys av detta slag är mestadels kvantitativ till sin karaktär men kommer även innehålla mer 

kvalitativa litteraturjämförelser. Idealt skulle undersökningen utföras med en kontrollgrupp av 

svenskar som betalar ett pris och en grupp som betalar ett annat. De två grupperna skulle vara 

liknande sammansatta av olika inkomstgrupper, geografisk spridning, kön, civilstånd och så vidare. 

Skillnader i resultat mellan grupperna skulle sedan kunna analyseras för att förklara prisets och 

skattens effekt på konsumtionen av bensin. Denna typ av experimentella prisdiskriminering är tyvärr 

inte möjlig och skapar ett ständigt dilemma inom samhällsvetenskapens område. Alternativa sätt att 

undersöka sambanden går in under vad Lundahl & Skärvad (1999, s 50) kallar utvärderande 

undersökningar. Ett alternativ är att jämföra Sverige med andra länder som är strukturellt liknande 

men har andra skattesatser. 

Ett annat ingångssätt är att analysera data för Sverige över tid där variabler såsom pris och efterfrågan 

tillåts variera. En regressionsmodell som försöker fånga eventuella samband mellan de olika 

variablerna kan anpassas till data. Detta kan dels göras som en del i en större allmän jämviktsmodell, 

en mer begränsad partiell jämviktsmodell eller som en ensam, reducerad ekonometrisk relation 

(Totalförsvarets forskningsinstitut, 2003, s 23-31). En bred jämviktsmodell som analyserar 

prisförändringar med mera ur ett fullständigt samhällsekonomiskt perspektiv ryms tyvärr inte inom 

ramen för denna uppsats men skulle annars vara intressant. I uppsatsen kommer istället en reducerad 

form för efterfrågan att användas. Med den reducerade formen finns en risk att vissa samband 

förbises. Den enskilda, reducerade formen ger dock en klar bild över hur efterfrågan förändras med 

priset samt andra eventuella kontrollvariabler. Därmed utgör även tekniken en bra grund för att 

avgöra skatters inverkan på koldioxidutsläppen och är en för ämnet vanlig ansatsgrund (Dahl & 

Sterner, 1990 s 8-10). Ingångsvägen i arbetet är utifrån prisets, och därmed skattens, påverkan på 

efterfrågad kvantitet och hur detta kan påverkas samt har påverkats politiskt. Även om politiska beslut 

ofta varit motiverade utifrån en vilja att bredda skattebasen kommer de att analyseras utifrån sin 

koldioxidreducerande effekt. 

Bensin används som bränsle i ungefär två tredjedelar av Sveriges privata bilpark och står därmed för en 

stor del av de fossila bränslenas bidrag till koldioxidutsläppen från trafik. Diesel är ett annat fossilt 

bränsle som också används och beskattas annorlunda än bensin. Diesel används i större utsträckning 

inom industrin, som tidigare visat sig vara mindre påverkbar för förändringar. Dessutom har bilar 

drivna med etanol ökat i popularitet (SBPI 2011). Båda dessa bränsletyper kan fungera som substitut 
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till bensin. Att bestämma hur efterfrågan på bensin beror på priset besvarar därmed inte fullt ut hur 

den sammanlagda vägtrafiken eller koldioxidutsläppen påverkas av ändringar. Sambandet besvarar 

dock hur bensinförbrukningen påverkas och de från denna genererade utsläppen. Det går också att 

försöka kontrollera för möjligheten att substituera bränsletyp i regressionsanalysen.  

Resultaten kan sedan användas för att bedöma hur biltrafikanterna bidrar med att minska 

koldioxidutsläppen till Sveriges målnivå. Det vill säga 40 procent lägre koldioxidutsläpp från sektorer 

exkluderade i handeln med utsläppsrätter år 2020 än vad nivån var år 1990 (Prop. 2008/09:162, s 1). 

  



9 
 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Grunderna i teorin om individens efterfrågan  

Utifrån den neoklassiska teoribildningen bestäms efterfrågan på en vara med hjälp av individens 

preferenser i en nyttofunktion (U). Denna är beroende av en konsumtionskorg bestående av olika 

varor (x) enligt: 

                                           Ekvation 2.1 

Den erhållna nyttan(U) begränsas alltså av hur mycket individen kan konsumera av de olika varorna. 

Hur mycket individen kan konsumera beror i sin tur på dennes inkomst samt priserna på de i 

konsumtionskorgen ingående varorna. Om all inkomst används för konsumtion erhålls följande 

budgetrestriktion: 

      
                             Ekvation 2.2 

Där I betecknar inkomsten och   är priset på vara i. Givet en nyttofunktion och budgetrestriktionen 

kan den för individen optimala konsumtionskorgen beräknas med Lagranges metod för optimering 

under bivillkor. Den optimala användningen av en vara kan då skrivas som en funktion av priset på 

varan i fråga, priser på andra varor samt individens inkomst, detta är individens Marshallianska 

efterfrågan av varan. Denna kan skrivas som: 

  
                                       Ekvation 2.3 

Generellt bestäms alltså den individuella efterfrågan på en produkt av inkomsten, priset på produkten, 

priset på övriga produkter samt personliga preferenser. Om produktpriset    ökar förväntas 

efterfrågan sjunka för alla varor utom Giffen-varor. För normala varor ger en ökad inkomst en högre 

efterfrågan. Priserna på de övriga varorna i konsumtionskorgen,    , kan påverka efterfrågan på vara 

  
 i båda riktningarna beroende på om de är substitut eller komplement (Gravelle & Rees, 2004, s 25-

29).  

Vilka faktorer, samt hur de påverkar efterfrågan är sist och slutligen en empirisk fråga. Empiriskt 

erhållna estimat kan redovisas direkt men tillämpas ofta i så kallade elasticiteter. Den log-linjära 

specifikationen kombinerar detta och elasticiteterna erhålls som parameterestimat. Exempelvis 

definieras efterfrågans egenpriselasticitet enligt följande: 

    
   

  

   

  
  

     

     
                        Ekvation 2.4 
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Där   är efterfrågad kvantitet och   priset på samma vara. Om egenpriselasticiteten i ekvation 2.4 

antar ett högt absolutvärde innebär det att efterfrågan på varan är mycket priskänslig eller med andra 

ord elastisk. En egenpriselasticitet med absolutvärde över ett definieras som elastisk, fullständigt 

elastisk är efterfrågan när egenpriselasticitet går mot oändligheten. Efterfrågekurvan planar ut till ett 

mer horisontellt utseende ju högre elasticiteten är. Om egenpriselasticiteten å andra sidan närmar sig 

noll är efterfrågan oelastisk och prisförändringar på varan har begränsad inverkan på individens 

konsumtion av varan. Efterfrågekurvan blir brantare ju lägre egenpriselasticiteten är och slutligen 

vertikal om elasticiteten är noll. Då benämns efterfrågan som fullständigt oelastisk. Däremellan 

förekommer ett specialfall, om egenpriselasticiteten är ett. Efterfrågekurvan sägs då vara 

enhetselastisk och efterfrågan förändras procentuellt lika mycket som priset. Detta sätt att mäta och 

jämföra har vissa fördelar. Efter att ekvation 2.4 granskats kan det konstateras att en elasticitet 

beskriver procentuella ändringar och därmed är oberoende av enheter. Procentuella mått gör det även 

lätt att jämföra olika varugruppers priskänslighet med varandra. Tolkningen blir således hur mycket 

den efterfrågade kvantiteten procentuellt förändras när priset på varan förändras marginellt. På 

liknande sätt kan kors– och inkomstelasticiteter beräknas samt tolkas. Skillnaden för en 

korspriselasticitet är att den beräknas med avseende på en annan varas pris,   , istället för   som i 

ekvation 2.4. För efterfrågans inkomstelasticitet med avseende på inkomsten, I, istället för   .  

Faktorer som vanligtvis påverkar elasticitetens storlek är individens preferenser, tidsspannet, varans 

budgetandel samt hur snävt varan definieras. Priskänsligheten är ofta lägre på kort sikt, för en bredare 

definierad vara såsom drivmedel istället för 95-oktanig bensin samt ifall varans budgetandel är liten. 

Detta har att göra med hur oumbärlig en vara är för individen samt hur lätt den är att ersätta (Morgan 

m fl, 2006, s 77-85). Till exempel kan bensin som drivmedel till bilar ersättas med diesel eller etanol 

vilket tidigare nämnts. Dock kräver detta oftast ett byte av bil vilket gör substitutionen rimligare på 

lång än på kort sikt. Den privata konsumtionen av dessa två har under de senaste åren ökat och 

bensinkonsumtionen har istället minskat (SPBI, 2011). 

2.2 Tidigare forskning om efterfrågan på bensin 

2.2.1 Tankar kring valet av modell 

Många olika modeller har skapats för att förklara efterfrågan på bränsle och vad som påverkar denna. 

Resultaten sammanfattas då oftast i form av elasticiteter. Tidigare studier som tagit hjälp av olika 

metoder, med data för diverse länder, presenterar olika parameterestimat och elasticiteter. 

Tendensen är dock generellt i de olika studierna att högre inkomst påverkar efterfrågan positivt och att 
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prisökningar påverkar efterfrågan negativt när pris och inkomst inkluderas som variabler i modellen. 

Vissa studier har också använt ett annat ingångssätt och försökt förklara efterfrågan på bensin med 

hjälp av landets bilpark, genomsnittlig resväg och antal körda mil per bil. Dessa kallas ofta bilmodeller 

(Dahl & Sterner, 1990, s 7). Även (Goodwin m fl 2004), (Graham & Glaister, 2002) och (Espey 1998) 

behandlar i respektive kunskapsöversikt olika variabler som kan vara av intresse. Denna typ av studie 

är intressant men i detta fall begränsar tillgången på data möjligheten att utföra en sådan studie, se 

exempelvis Johansson & Schipper (1997) för en beskrivning av tillvägagångssättet. Modeller med 

inkomst och pris som förklarande variabler kan även kompletteras med ytterligare förklarande 

faktorer. Exempelvis med antalet bilar i landet likt Pock (2010, s 54-62) eller pris på substitut till bensin 

såsom diesel och etanol likt Alves, m fl (2003, s 194). 

Idealt skulle betydligt fler faktorer kontrolleras för i studier av bensinefterfrågan. Detta är dock ofta 

svårt, vilket illustreras av hur få tidigare studier som använder sig av många kontrollfaktorer. Under 

tidsperioden har åtskilliga reformer genomförts i Sverige. Ibland med syfte att styra 

bensinanvändningen åt något visst håll, ibland utan sådant syfte men väl med sådan effekt. Uppsatsen 

kan inte behandla alla externa påverkansfaktorer, även om de med stor sannolikhet inverkar eller har 

inverkat på efterfrågan på bensin. Problematiken kan dock illustreras med ett par exempel. År 2006 

infördes en femårig skattebefrielse för bland annat fordon vars utsläpp underskrider en viss nivå eller 

är drivna av etanol, så kallade miljöbilar (Vägtrafikskattelag 2006:227 kap2 § 11a). Förmånen att ha en 

bil enligt ovanstående definition är ännu större för boende i Göteborg eller Stockholm som även får 

tillgång till gratis parkeringsplatser. De stockholmare som valde att köpa en miljöbil undantogs även 

från trängselskatten. Detta bedöms ha spelat en signifikant roll för valet vid köp av ny bil efter år 2006, 

speciellt för storstadsregionerna (Naturvårdsverket 2007, s 7-9). Detta skulle kunna beskrivas som ett 

sätt att subventionera komplementära varor till substituten till bensin, bilar drivna på etanol. Vilket 

troligtvis har en dämpande effekt på efterfrågan av bensin. Datamaterialet täcker även åren 1973-79 

där oljekartellen OPEC bildades och skakade världsmarknadens fundament ordentligt. Dessutom 

fluktuerade oljepriset mycket på 80-talet (Mankiw & Taylor 2008, s 290-291). 

I den tidigare forskningen finns det några metodologiska trätofrågor utöver vilka faktorer som bäst 

förklarar efterfrågan på bensin. Diskussionspunkten som påverkar teoretiserandet samt resultaten 

mest är den om tidsramen i modellen. En modell baserad på tidsseriedata kan dels byggas statiskt eller 

dynamiskt. I en statisk modell analyseras efterfrågan utifrån en tidpunkt. Den dynamiska modellen å 

andra sidan försöker fånga det faktum att anpassning ofta tar tid och en anpassningsmekanism 
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modelleras genom att inkludera laggade variabler. Om priset eller inkomsten förändras reagerar ofta 

inte konsumenten direkt genom att köpa en ny bil eller flytta närmare arbetsplatsen, utan 

anpassningen sker snarare stegvis (Dahl & Sterner, 1990, s 14-15) och (Goodwin m fl 2004, s 276). 

En statisk modell lider alltså enligt detta resonemang av att tidsramen där anpassning tillåts ske är för 

snäv och därmed inte fullt ut fångar förändringar i efterfrågan på grund av ändringar av pris eller 

inkomst (Dahl & Sterner, 1990, s 14). Faktum är att vissa anser den inkapabel till att mäta något annat 

än elasticiteten i mellanläget mellan kort och lång sikt. Det finns dock ingen absolut konsensus om vad 

som utgör kort respektive lång sikt. Ofta anses kort sikt utgöra anpassningar som sker inom det första 

året medan långsiktig anpassning kan pågå upp till 10 år. Den största delen av anpassningen bedöms 

oftast ske inom 3-5 år (Goodwin m fl 2004, s 276). Anpassningen på kort sikt sker främst i form av 

ändringar i res- och körbeteende. På medellång sikt kan bilparken förändras dels i antal bilar men även 

i form av att bilar med lägre bränsleförbrukning ersätter äldre modeller. På lång sikt anpassas tekniken 

efter efterfrågan i form av alternativa bränsleformer såsom etanol och bilar med lägre 

bensinförbrukning. Samhällsstrukturen kan också förändras när människor får en ny spelplan och 

finner det ekonomiskt lämpligt att flytta längre bort, eller närmare sin arbetsplats (Sterner 2006, s 9). 

 

För att kunna säga något om hur en skatt på koldioxid påverkar efterfrågan på bensin och det svenska 

miljömålet om begränsad klimatpåverkan behövs elasticiteten för efterfrågan på bensin på lång sikt. 

För detta behövs alltså enligt resonemanget ovan en dynamisk modell. 

Det finns många exempel inom den tidigare forskningen som använder sig av olika dynamiska 

modeller. De vanligast förekommande är olika modeller som partiellt anpassar sig och liknar modeller 

som bygger på adaptiva förväntningar. I litteraturen kallas de oftast laggade endogena modeller 

alternativt partiella anpassningsmodeller (Dahl & Sterner, 1990, s 15-16). Till exempel Belhaj (2002) 

och Hughes m fl (2008) har bestämt efterfrågan med hjälp av partiella anpassningsmodeller. I 

kunskapsöversikten av Dahl och Sterner nämns modellen på en form likt denna: 

                                        Ekvation 2.5 

Där    är kvantiteten såld bensin, priset på bensin representeras av    och    speglar inkomsten i 

någon form. Indexeringen specificerar en tidpunkt, t. Ekvation 2.5 ovan hade varit statisk om bensin 

såld i tidigare perioder,     , exkluderats i specifikationen.  
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Modellens fördelar är att den är lättformulerad, lättolkad samt inte så krävande vad gäller datamängd. 

Elasticiteten från en log-linjär efterfrågespecifikation är konstant över tid, något som förenklar 

tolkningen men också kan ifrågasättas. Till nackdelarna hör att den förutsätter samma laggstruktur för 

de inkluderade variablerna. Detta innebär att effekter av inkomst- respektive prisförändringar antas 

inträffa i samma takt (Dahl & Sterner, 1990, s 15-16). Statistiskt ligger problematiken i denna metod i 

att använda autoregressiva termer såsom tidigare användning av bensin som en endogen variabel. 

OLS-estimering kan då, vid korrelation mellan oberoende variabler och slumpterm, ge både 

inkonsistenta samt icke väntevärdesriktiga skattningar. Om å andra sidan feltermen visar sig vara 

oberoende är estimaten konsistenta men kan fortfarande ha en lätt bias i små stickprov. Om feltermen 

är autokorrelerad kan estimaten göras konsistenta med hjälp av instrumentell variabelskattning (IV) 

men risken för en liten bias kvarstår (Guajarati & Porter s 640-642). 

Av andra, inom den tidigare forskningen, använda tekniker som löser den partiella 

anpassningsmodellens problem med strikt laggstruktur kan mer avancerade distribuerade 

laggmodeller (ADL) nämnas. Se exempelvis Patterson (2000, s 38-42) för en djupare beskrivning. Här 

ingår bland den inverterade v-modellen som tillåter fler laggar och tilldelar modellen restriktioner som 

gör att anpassningstakten först är låg, sedan hög och slutligen låg igen (Dahl & Sterner, 1991, s 204). 

Metodiken löser den ovan nämnda modellens problem med likadana laggar men istället måste många 

parametrar skattas med hjälp av relativt få observationer. Dessutom uppstår ofta problem med 

kolinjäritet mellan de förklarande laggarna och används därför mer sällan i praktiken (Dahl & Sterner, 

1990, s 16). En annan teknik som börjat användas är kointegrationsanalys vars syfte är att hitta en 

långsiktig jämvikt mellan olika variabler. Kort går idén ut på att om flera tidsserier i en regression var 

för sig är icke-stationära men en kombination av dem är stationär är de dynamiska modellerna 

ineffektiva. Dock delar denna teknik föregående alternativs problem och kräver fler observationer än 

vad som ofta finns tillgängligt för tillförlitlig inferens (Basso & Oum, 2007, s 464 ). Efterfrågan på bensin 

har med denna metod skattats av bland annat Bentzen, (1994, 2001), Ramanathan (1999), Eltony & 

Mutairi (1995) och Dahl & Kurtubi (2001). 

Sammanfattningsvis är den partiella anpassningsmodellen lättolkad och det tillgängliga datamaterialet 

tillräckligt för att göra modellen rättvisa. Dock finns risken för felaktig estimering om feltermen är 

autokorrelerad. Den mer avancerade ADL-modellen samt kointegrationsanalys kräver långa tidsserier 

med många observationer och används därmed mer sällan i praktiken när efterfrågan ska skattas. I 

denna uppsats kommer en partiell anpassningsmodell att användas. Främst på grund av möjligheten 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988399000110#bBIB11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988399000110#bBIB11
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att jämföra resultatens rimlighet med tidigare forskning men även på grund av den tillgängliga 

datamängden. Ett annat skäl är den intuitiva tolkning av resultaten som metoden ger. Metoden 

beskrivs mer ingående i avsnitt 3. 

Det finns ytterligare ett problemområde när en efterfrågefunktion ska estimeras. Problemet är dock av 

mer generell karaktär och kallas simultanitetsproblemet. Det kan bland annat uppkomma när 

efterfrågad kvantitet förklaras med pris. Det potentiella problemet kan illustreras med en modell för 

utbud och efterfrågan. Efterfrågad kvantitet förklaras ofta med inkomst, individens preferenser och 

pris på vara, utbudet med pris på insatsvaror samt pris på vara. Den viktigaste insatsvaran för att 

producera bensin är råolja. På marknaden anpassar producenten priset efter konsumentens 

efterfrågan och konsumenten anpassar efterfrågan efter producentens pris. Detta pågår tills 

efterfrågad kvantitet är lika med utbjuden kvantitet och det råder jämvikt på marknaden (Mankiw & 

Taylor, 2007, s 10-15). När en efterfrågekurva estimeras med pris som förklarande variabel 

förekommer därför vanligtvis dubbel kausalitet mellan pris samt efterfrågad kvantitet och de två 

variablerna bestäms simultant. Efterfrågan påverkar då i normalfallet priset på marknaden. I en modell 

av en marknad är pris samt såld kvantitet av samma vara därför vanligtvis endogena variabler. Det vill 

säga variabler som modellen syftar till att förklara. Detta utgör simultanitetsproblemet (Kennedy, 

2008, s 171-178). De variabler som ska förklara de endogena variablerna kallas exogena variabler och 

antas givna. I exemplet är dessa: inkomst, preferenser och pris på insatsvaror (Mankiw & Taylor, 2007, 

s 10-15). Att förklara en endogen variabel med en annan kan, förutom det rent konceptuella felet, ge 

upphov till estimat med snedvridet väntevärde. Om simultanitet bedöms som ett problem kan det 

lösas med hjälp av metoder där bensinpriset instrumenteras med en bakomliggande variabel, 

exempelvis oljepris. Rent praktiskt kan detta genomföras med metoder för instrumentell 

variabelskattning (Kennedy, 2008, s 171-178). 

Efterfrågeskattningar på Sveriges bensinmarknad, med pris som förklarande variabel, behöver dock 

inte lida av simultanitetsproblemet. Detta då det i ovanstående resonemang förutsätts att Svensk 

efterfrågan på bensin ska kunna påverka världsmarknadspriset på insatsvaran råolja. 

Världsmarknadspriset på insatsvaran råolja bestäms av OPEC vilket kan tolkas som att utbudskurvan är 

horisontell, utbudet är fullständigt oelastiskt, och förändringar i efterfrågad kvantitet inte påverkar 

priset. Det relativt lilla landet Sveriges påverkan på världsmarknadspriset kan antas vara försumbar och 

bensinpriset för ett litet enskilt land kan därmed bedömas som svagt exogent vid estimering av 

efterfrågan. Liu (2011, s 17) konstaterar att inom den tidigare forskningen är detta ett vedertaget 
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antagande. I några studier har det möjliga problemet uppmärksammats men det har varit svårt att 

hitta bra instrument för alternativa skattningar. Liu estimerar efterfrågan på bensin i USA genom 

modeller med och utan instrumentala variabler. Att båda metoderna används motiverar han med att 

USA som största importör av råolja borde kunna påverka världsmarknadspriset. Han finner ingen 

nämnvärd skillnad mellan modellerna och nämner bristfälliga instrument som möjlig förklaring. En 

annan, enligt honom, troligare förklaring är att priset endast är ytterst svagt endogent. Med 

ovanstående resonemang i åtanke antas därför priset som svagt exogent och givet i kommande delar 

av uppsatsen. OLS kommer därför att användas. 

2.2.2 Tidigare resultat från olika typer av studier 

Ovan har det illustrerats hur efterfrågan på bensin kan estimeras med hjälp av både olika variabler, 

modeller och metoder. Denna sektion strävar efter att visa hur de olika vägvalen eventuellt kan 

påverka resultatet. Detta för att i uppsatsens analys ha en solid referensram att utgå ifrån när såväl 

estimatens trovärdighet som implikationer diskuteras. Till exempel visar Sterner (2006, s 15-16) att 

samma data, analyserat med olika metoder kan ge långsiktiga pris- och inkomstelasticiteter där det i 

absolutvärde högsta parameterestimatet är ungefär dubbelt så stort som det mindre. 

I en metaanalys av Espey (1998) innefattande ett hundratal studier över efterfrågan på bensin från ett 

stort antal länder redovisas deskriptiv statistik sammanställd i tabell 2.1 nedan.  

Tabell 2.1 Elasticiteter från olika datatyper (Espey 1998, s 279-280) 

 
 Priselasticitet  Inkomstelasticitet 

Modell     Dynamisk       Dynamisk 

Tidsperspektiv Kort Lång Kort Lång 

Minsta värde -1,36 -2,72 0 0,05 

Medelvärde -0,23 -0,43 0,39 0,81 

Högsta värde -0,00 0,00 2,91 2,73 

 

I studien inkluderas skattningar av vitt skild karaktär, skattningar från olika länder under olika tider. 

Modeller baserade på såväl såld bensinvolym som modeller med sin grund i fordonseffektivitet. 

Studier baserade på både tidsserie, tvärsnitts- samt paneldata. Även olika funktionella former samt 

statistiska metoder är inkluderade. Som tabellen visar konstateras att studierna generellt kommit fram 

till en negativ egenpriselasticitet samt en positiv inkomstelasticiet, vars påverkan på efterfrågan båda 

ökar på lång sikt. Medelvärdet av den långsiktiga priselasticiteten är lägre än de minus 0,6-0,8 som 
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andra författare föreslagit (Graham & Glaister, 2002 s 22). Tabellens värden ger en uppfattning om 

vilka ramar elasticiteterna kan förväntas vara inom.  

Om tidigare forskning istället summeras mer specifikt efter datatypen årlig tidsseriedata visar tabell 2.2 

nedan hur elasticiteterna genomsnittligt sett ut med årlig tidsseriedata. Här är intervallen snävare, 

troligtvis på grund av den mer specificerade datatypen. 

Tabell 2.2 Tidsseriebaserade elasticiter från Goodwin m fl (2004, s 282) 

 
Priselasticitet Inkomstelasticitet 

Modell  Dynamisk Statisk Dynamisk Statisk 

Tidsperspektiv Kort Lång Medel Kort Lång Medel 

Minsta värde -0,57 -1,81 -0,77 0,00 0,27 0,02 

Medelvärde -0,25 -0,64 -0,48 0,39 1,08 0,44 

Högsta värde -0,01 0,00 -0,28 0,89 1,81 1,34 

 

Översikten från Goodwin m fl (2004) täcker 69 studier utspridda över 62 år. Tabellen visar att 

genomsnittligt skulle en tioprocentig ökning av realpriset på bränsle ge en minskning av förbrukningen 

med 2,5 procent på kort sikt och med tiden upp till 6 procent. Det poängteras dock i 

kunskapsöversikten att trafiken under samma premisser endast skulle minska med 3 procent, vilket 

tyder på möjligheten att minska sin bensinkonsumtion med hjälp av bränslesnålare bilar och 

alternativa drivmedel såsom diesel och etanol. Om realinkomsten å sin sida skulle stiga med 10 

procent skulle bränsleförbrukningen första året öka med i genomsnitt 4 procent och på längre sikt med 

10 procent. Trafiken på vägarna skulle dock öka mindre, 2 procent på kort sikt och 5 procent på lång 

sikt. Alltså om priset på ett visst bränsle eller inkomsten ändras anpassas konsumtionen av det bränslet 

cirka två gånger mer än den faktiska trafiken på vägarna. I studien konstateras även slutsatsen att årlig 

data och per capita specifikation generellt ger lägre priselasticitet, högre inkomstelasticitet samt att 

tidsseriedata generellt ger lägre elasticiteter (Goodwin, 2004, s 278-282). Något som också verkar 

stämma om tabellerna 2.1 och 2.2 ovan jämförs. 

Angående valet av modell visar även tabell 2.2 ovan hur de studier som skattar en dynamisk modell 

och därmed tillåter explicit skattning av korta och långa elasticiteter oftast erhåller högre elasticiteter 

på längre sikt, detta för såväl pris som inkomst. De statistiska modellernas estimat hamnar likt tidigare 

antytts någonstans däremellan (Goodwin m fl 2004, s.276). Inom fåran av dynamiska modeller finner 

varken Goodwin (2004, s 280) eller Espey (1998, s 289) någon signifikant skillnad i parameterestimat 

mellan en partiell anpassningsmodell och övriga laggmodeller. Det existerar inte ett lika stort antal 
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tidigare studier som försökt estimera bensinefterfrågan med kointegrationsanalys, dock är de 

långsiktiga estimat som erhållits ofta mer i paritet med de från en statisk modell. Basso & Oum vågar 

sig inte på någon slutgiltig förklaring utan konstaterar att om den nya metodiken är den riktiga finns en 

stor risk att många äldre skattningar överskattat priselasticitetens storlek. (Basso & Oum, 2007, s 260-

264). 

Karaktär på data och metodval kan alltså spela stor roll för det slutgiltiga resultatet och är något som 

måste hållas i åtanke. Troligtvis finns dock faktorer som påverkar i betydligt större omfattning än 

estimeringstekniken. Tidsramen är en faktor som borde spela roll. Detta då datamaterialet sträcker sig 

över en period när Sverige genomgått en stor metamorfos till dagens IT-samhälle, världen har 

genomlevt två oljekriser, flera finanskriser, växthuseffekten börjat debatteras samt etanolbilen tagits i 

bruk etc. Exempelvis har bland annat Hughes m fl (2008, s 107-113) pekat på strukturella brott för 

elasticiteternas storlek. De har med hjälp av en partiell anpassningsmodell för två separata 

tidsperioder visat att egenpriselasticiteten i USA minskat över tid. Alltså har en prisändring mindre 

effekt på efterfrågan idag än vad samma prisändring hade för trettio år sedan. Wadud m fl (2009, s 

3327-3336) visar med hjälp av kointegrationsanalys i en studie över USA att ett långsiktigt stabilt 

samband mellan inkomst och bensinförbrukning föreligger efter 70-talets oljekriser men inte före. 

Detta förklarar de med ett strukturellt brott. Goodwin m fl (2004, s 288) delar upp alla studier 

inkluderade i sin litteraturöversikt i tre kategorier. Före år 1974, efter år 1981 samt för åren 

däremellan. De finner tecken på att inkomstelasticiteten generellt minskat över tiden. Priselasticiteten 

följer inte ett lika tydligt mönster, den är genomsnittligt högst för åren 1974-81. På kort sikt samt i 

statiska modeller som beskriver ett intermediärt stadium är priselasticiteten markant högre före år 

1974 än efter år 1981. Dock är skillnaden på lång sikt perioderna emellan marginell. Uppdelningen 

motiveras dels med en härledning av en kostnadskurva som implicerar att priselasticiteten är negativt 

relaterad till inkomst. Att inkomsten generellt ökat under 1900-talet ger då, enligt deras resonemang, 

att priselasticiteten generellt bör sjunka med tiden. Uppdelningen 1974-81 motiveras med den tidens 

instabila världsmarknadspris på olja. 

Naturligtvis kan även priskänsligheten skilja sig åt mellan länder och regioner (Sterner, 2006, s 15-18). 

Häri ligger en del i de skillnader som kan tydas i de kvantitativa sammanställningarna av tidigare 

studier som behandlats ovan. 
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Trots den digra internationella floran av tidigare studier finns det relativt få som försöker bestämma 

elasticiteterna för Sverige. Några tidigare försök har dock gjorts att separat bestämma relationen 

mellan efterfrågad bensin, priset samt inkomsten. Bland annat har Statens energiverk utfört en studie 

där årsdata för perioden 1966-1984 anpassas till en partiell anpassningsmodell med pris och 

hushållens konsumtion som förklarande variabler. Inkomsten är inte signifikant men redovisas ändå. 

För hela perioden bestäms den kortsiktiga priselasticiteten till -0,21 och inkomstelasticiteten till 0,31. 

På lång sikt ökar värdena till -0,29 respektive 0,43. Anmärkningsvärt från denna studie är att 

inkomstelasticiteterna vid en uppdelning av före och efter första oljekrisen år 1973 ger höga, negativa 

inkomstelasticiteter för tiden efter (Dargay 1984, från Dahl & Sterner 1990, s 157). I en annan studie 

konstateras det att inga skillnader förekommer mellan Sveriges olika regioner gällande priselasticiteten 

(Andreasson, 1979, från Dahl & Sterner 1990, s 157). Som en del i en studie av OECD-länderna med 

data för perioden 1963-1985 konstateras att Sverige har jämförelsevis låg långsiktig priselasticitet. 

Denna varierar mellan -0,4 och -0,1 beroende på modell. Medelvärdet för samtliga länder i 

undersökningen är mellan -0,6 och -1,0. För Sverige är inte heller priselasticiteten signifikant till 

skillnad från de andra OECD-länderna. Skillnaden förklaras med att Sveriges under den undersökta 

perioden kombinerade extremt höga marginalskatter med ett frikostigt avdragssystem för bilpendling. 

Kostnaden för bensinprisökningar, resonerar författaren, kan därmed inte anses privata utan snarare 

offentliga. Författaren påpekar att förhållandena nu ändrats vilket borde innebära en högre 

priselasticitet i dagens Sverige. Denne föreslår i motsats till sina egna estimat att den långsiktiga 

priselasticiteten är ungefär -0,8. Den långsiktiga inkomstelasticiteten i samma studie bestämdes till 

ungefär 1,2 (Sterner 2006, s 16-17). 

2.3 Miljön & Skatter 

Det finns ett tydligt samband mellan förbränning av bensin samt andra fossila bränslen och 

koldioxidutsläpp. Närmare bestämt uppkommer 2,32 kg koldioxid vid förbränningen av en liter bensin 

(Brännlund & Kriström, 1998, s 191). Bensinkonsumtion leder således till högre halter av koldioxid i 

atmosfären och i förlängningen till en förstärkt global växthuseffekt. Förutom att bensinen ger 

individen privat nytta när den används som drivmedel, ger den alltså även en social, negativ 

externalitet i form av koldioxidutsläpp. Detta är ett exempel på en negativ extern effekt. Förekomst av 

externa effekter, dåligt definierade äganderätter och informationsbrist leder, eller kan var för sig, leda 

till marknadsmisslyckanden (Brännlund & Kriström, 1998, s 157). Ett marknadsmisslyckande kan 
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definieras till när en marknad inte självmant ger samhällsekonomiskt effektiva utfall (Rosen & Gayer 

2010 s 48). 

För att komma till rätta med de samhällsekonomiska problem som uppstår när en eller flera 

marknader inte fungerar har olika metoder diskuterats och använts både separat och kombinerade 

tillsammans. Perman m fl (2003, s 206-246) delar in metoder för att internalisera externaliteter i tre 

grupper. Den första metoden är den institutionella och går ut på att berörda individer i samförstånd 

kommer överens om en lösning. Exempel på denna metod är direkta förhandlingar men även att skapa 

opinion och bilda sociala normer genom informationskampanjer. Nästa metod kallas ”command and 

control” och bygger på att myndigheter bestämmer vad som är acceptabelt och vad som inte fungerar. 

Exempel på styrmedel i denna kategori är olika teknologistandarder, restriktioner på produktionen och 

förbud. Den tredje och sista metoden utgörs av en grupp ekonomiska styrmedel med 

marknadsbaserade incitament. Här ingår bland annat skatter, subventioner, olika pantsystem och 

handel med utsläppsrätter. 

En bensinskatt på privatkonsumerad bensin infördes år 1929 i Sverige. År 1957 infördes även en allmän 

energiskatt motiverad av statsfinansiella skäl. På 70-talet, med oljekartellens intåg på världsscenen, 

började energipolitiska argument lyftas när Sverige snabbt skulle bli mindre oljeberoende. Först under 

80-talet började miljöskäl vara mer och mer framträdande i debatten och den första januari 1991 

kompletterades beskattningen med en koldioxidskatt. När Sverige den första januari 1995 inträdde i 

den Europeiska unionen harmoniserades skattereglerna varvid såväl bensinskatten som energiskatten 

slopades i sin gamla form. Istället tillkom en ny energiskatt som utgick med ett visst belopp per liter. 

Denna är något högre en tidigare skattesatser (SOU 1997:11, s 113-133). Utöver detta beskattas bensin 

med moms (SPBI, 2011). 

Strikt tolkat skiljer sig dessa skatter åt ur ett ekonomiskt perspektiv. Bensinskatten beskattar varje 

konsumerad liter. En ren miljöskatt såsom koldioxidskatten försöker internalisera den externa effekten 

på ett annat sätt. Här beskattas istället varje kilo koldioxid som varan ger upphov till (Rosen & Gayer, 

2010, s 84-90). Om de räknas om till öre per liter ger dock en ökning eller sänkning av endera av dessa 

skatter samma prisförändring och därmed samma utfall på konsumtionen av bensin. Detta ger i 

förlängningen även liknande effekt på mängden utsläppt koldioxid. Därför behöver samtliga beaktas 

när politiska åtgärder som påverkat bensinförbrukningen analyseras (SOU 1997: 11, s 107). Då samtliga 
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skatter är inkluderade i priset på bensin kommer skatterna i den senare analysen att behandlas som en 

aggregerad skatt på bensin per liter. 

För att beräkna den sammanlagda effekten av de olika bensinskatterna kan den skattade långsiktiga 

egenpriselasticiteten, E, användas. Tanken går ut på att hitta den efterfrågade kvantiteten i jämvikt 

givet olika bensinpris. För detta antas att bensinkonsumtionen idag    är en respons på priset på 

bensin,   , samt inkomsten,   . Vidare antas ett hypotetiskt pris,   
  som skiljer sig från    på grund av 

en annan skattesats. Det hypotetiska priset antas vidare ha varit det rådande priset så länge att den 

efterfrågade kvantiteten bensin befinner sig i jämvikt. Det hypotetiska priset speglar alltså bensinpriset 

om skattesatsen på bensin skulle varit annorlunda och tillsammans med efterfrågans 

egenpriselasticitet kan den hypotetiskt efterfrågade kvantiteten   
  erhållas enligt följande: 

  
      

  
 

  
 
 

                       Ekvation 2.6  

Den skattade långsiktiga priselasticiteten blir därmed, likt sin definition, direkt avgörande för hur stor 

inverkan skatten på bensin får på efterfrågan (Sterner, 2006, s 26). Om efterfrågan är elastisk leder en 

skattehöjning till minskade utsläpp men också till mindre skatteintäkter. Om elasticiteten är låg 

fungerar skattehöjningar dåligt för att minska utsläppen men bra som intäktskälla till statsfinanserna. 

Bland annat har det med denna metod visats att om hela OECD skulle använt Hollands relativt höga 

skattesatser skulle utsläppen idag kumulativt varit 44 procent lägre. Om å andra sidan de låga 

skattsatserna från USA hade använts skulle utsläppen varit 30 procent högre. Värdena baserar sig på 

en antagen egenpriselasticitet om -0,8 (Sterner, 2006, s 27-28). 

Det bör dock uppmärksammas att skatteförändringar av denna karaktär rent politiskt kan vara ytterst 

svårgenomförbara. Styrande politiker kanske först och främst inte tycker klimatförändringar är en så 

viktig fråga och även om de tycker det så kan en del förklaras i ett dubbelbottnat orsakssamband. Hög 

konsumtion främjas av låga skatter men på samma gång tenderar motståndet mot höjda skatter att 

vara större i länder med hög konsumtion. Den höga konsumtionen kan bero på låg befolkningstäthet 

vilket gör bilberoendet stort och det i sin tur gör opinionen negativt inställd. Den kan även bero på små 

samlade lobbygrupper med stora ekonomiska intressen som lättare kan påverka än en splittrad 

allmänhet. Andra skäl som kan göra det svårt för politiker att motivera sig kan vara tidspannet, den 

miljömässiga effekten av en skattehöjning märks först på väldigt lång sikt. Prisökningen på bensin 

måste de dock förklara för sina väljare rätt omgående. Resonemanget styrks genom att det påvisats 
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hur skattehöjningar ofta göms och kommer direkt efter tillfälliga uppgångar i världsmarknadspriset 

(Hammar m fl, 2004, s 1-17). 

För att se hur Sveriges riksdagspartier bedömer nivån på bensinskatten har deras budgetförslag till år 

2012 granskats. Alliansregeringen lämnade den 20:e september sin sedvanliga budgetproposition för 

år 2012. I denna går att läsa att regeringen i stort är nöjda med dagens skatter och bedömer att 

klimatmålen kan uppnås med hjälp av dagens nivåer. Skattesatserna för bensin och diesel ska inte 

genomgå någon höjning utan endast räknas upp med konsumentprisindex för perioden 2010-2011. 

Detta motsvarar för 2012 7 öre per liter bensin och 8,3 öre per liter diesel. Regeringen föreslår istället 

att klimatinvesteringar i utlandet skall tillgodoräknas Sveriges minskning av koldioxidutsläpp. Åtgärder 

av detta slag bedöms ge större effekt per krona än ytterligare skattehöjningar i Sverige (Regeringen, 

2011, s 253-254). Samtliga oppositionspartier har efter detta lämnat in sina skuggbudgetar. 

Socialdemokraterna skriver i sin motion inget om ändrade skatter vilket tolkas som att de håller med 

regeringen samtidigt som de dock vill öka klimatinvesteringarna (Socialdemokraterna, 2011, s 97-99). 

Miljöpartiet vill höja koldioxidskatten så att den omräknat på bensinpriset vid pump ökar med 74 öre 

per liter under 2012. Därefter ska skatten räknas upp med BNP-utvecklingen. Dock vill de samtidigt öka 

avdragsmöjligheterna för pendlare (Miljöpartiet, 2011, S 57). Vänsterpartiet vill höja skatten så att 

priset för bensin vid pump ökar med 20 öre per liter och år de närmsta tre åren. För diesel ska 

motsvarande ökning vara 14 öre per liter och år, detta för att minska koldioxidutsläppen med 45 

procent till år 2020 och 90 procent till 2050 (Vänsterpartiet, 2011, S 54). Sverigedemokraterna vill 

minska skattetrycket för dieselolja till jordbruket men har annars ingen uttalad ståndpunkt i sin 

skuggbudget (Sverigedemokraterna, 2011, s 112). 
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3. Empirisk modell 
Att anpassa en regression utgår från en generell form av den partiella anpassningsmodellen i ekvation 

2.5. I härledningen av modellen är den grundläggande tanken att individen, till en början, anpassar sin 

konsumtion endast partiellt till förändringar i priser och inkomst. Givet boendeort, tid sedan bil senast 

inhandlades och gamla vanor kommer inte individen vilja eller kunna anpassa sin efterfrågan på bensin 

helt (Dahl & Sterner, 1990, s 15-16). På grund av anpassningstiden som uppkommer då individen inte 

omedelbart kan ändra sitt beteende är den på lång sikt efterfrågade kvantiteten i jämvikt,   
  skiljd från 

den faktiskt sålda kvantiteten,    för tidpunkten t. En modellering, först föreslagen av Nerlove, av den 

anpassning som individen företar sig när inkomst eller pris ändras löser problemet och tar form enligt 

följande: 

  

    
  

  
 

    
 
 

                                     Ekvation 3.1 

Där s är koefficienten som mäter anpassningstakten vid en viss tidpunkt.   
  den på lång sikt 

efterfrågade kvantiteten,    den sålda kvantiteten bensin samt      såld kvantitet bensin i föregående 

period. Att nå   
 är alltså något som sker stegvis, individen byter bil eller anpassar sin boendeort, och 

på längre sikt sammanstrålar   
  med faktisk konsumtion,   . Om en efterfrågefunktion på bensin 

specificeras på log-linjär form enligt: 

  
      

    
                             Ekvation 3.2 

Där   
  är långsiktig efterfrågan på bensin, I är inkomsten och P, priset. Uttrycket     representerar 

feltermen i skattningen. Efter logaritmering av anpassningsmekanismen i ekvation 3.1 och 

efterfrågefunktionen i ekvation 3.2 samt kombinering av de två ekvationerna erhålls slutligen den 

statistiskt estimerbara formen1: 

                                                                                           Ekvation 3.3 

                                                           
1 Om efterfrågefunktionen i ekvation 3.2 och anpassningsmekanismen i ekvation 3.1 för enkelhetens skull 

logaritmeras erhålls: 

      
                                     respektive                         

           

Som vid substitution av efterfrågefunktionen in i anpassningsmekanismen och omformulering ger en ekvation 
innehållande såld bensinvolym, pris och inkomst för respektive tidpunkt. Dessa är mätbara och ger den statistiskt 
estimerbara formen i ekvation 3.3: 
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Där den kortsiktiga priselasticiteten och inkomstelasticiteten motsvaras av     respektive    . De 

långsiktiga elasticiteterna    och   erhålls via enklare algebra (Guajarati & Porter s 623-642) och (Dahl 

& Sterner, 1990, s 15-16). 

BNP har som tidigare nämnts hämtats från OECD och används som approximation av inkomst. Priser 

och sålda volymer drivmedel är hämtade från SPBI. Från OECD har även BNP-deflator och 

konsumentprisindex för Sverige hämtats. Den svenska befolkningens storlek är hämtad från SCB. 

Antalet bilar i bruk är hämtade från BIL Sweden. Likt studierna av Dahl & Kurtubi (2001), Ramanathan 

(1999) och Belhaj (2004) kommer den totala konsumtionen av bensin samt BNP i denna uppsats 

divideras med befolkningen för att få värdena i per capita. Detta dels för att illustrera den 

representativa konsumenten men även för att separera huruvida BNP ökat på grund av att 

befolkningen ökat (samma inkomst/capita), eller om inkomsten per capita faktiskt har ökat. Denna 

distinktion är viktig eftersom en befolkningsökning rimligtvis också ökar BNP. Dock borde inte 

efterfrågan på bensin öka mer än proportionerligt, snarare mindre ifall ökningen kan tillskrivas en 

ökning av befolkningen (Dahl & Sterner, 1990, s 13-14). Det vanliga är att priserna justeras med 

konsumentprisindex, detta för att representera den i sektion 2.1 nämnda varukorgen i regressionen. 

För att erhålla den representativa individens inkomst i reala termer samt undvika nominella 

jämförelser deflateras BNP med en deflator. Se exempelvis Dahl & Kurtubi (2001), Ramanathan (1999) 

och Belhaj (2004). Samtliga variabler används i logaritmerad form för att linjärisera sambanden och i 

enlighet med tidigare forskning för att förenkla tolkningen samt jämförelsen. 

4. Resultat  

4.1 Modellestimat 

Utifrån den ovan nämna funktionella formen testades modellspecifikationen för utelämnade variabler. 

Variabler för antalet registrerade bilar, priset på diesel respektive etanol samt utlevererade volymer av 

dessa testades. Att dessa valdes beror på en kombination av tillgänglig data och förslag från tidigare 

forskning. De enda som gav signifikanta utslag var logaritmen av volymen diesel och etanol. Dessa 

inkluderades inte då en normal efterfrågefunktion snarare bör bero på priserna på andra varor. Det 

bör dock hållas i åtanke att volymen såld diesel samt etanol och volymen bensin är negativt 

korrelerade. Även det faktum att inkomstelasticiteten i regressionsresultaten generellt ökade när 

volymvariablerna inkluderades och att priskänsligheten minskade bör hållas i åtanke.  
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Att efterfrågad bensinvolym inte är beroende av vare sig diesel eller etanolpriset kan ha flera orsaker. 

Dels kan det inte uteslutas att bensinkonsumtionen faktiskt är oberoende av dessa. Sannolikheten för 

detta torde dock vara låg. Detta då volymerna etanol samt diesel påverkar och konsumenten rimligtvis, 

på sikt, ändrar sin bensinkonsumtion om en relativprisförändring inträffar. Andra skäl skulle kunna vara 

att priset inkluderas tillräckligt i och med att priserna justerats med konsumentprisindex. En tredje 

trolig anledning till att dieselpriset inte är signifikant är att såväl bensin som dieselpriset, och därmed 

efterfrågad kvantitet, beror på oljepriset. Även om de två produkterna inte haft identiskt pris har de 

oftast legat på ungefär samma relativa prisnivåer med ett stort mått av samvariation, se diagram B1, 

bilaga 1. De kan därmed sägas förklara samma sak och ge upphov till multikolinjäritet varvid det icke-

signifikanta dieselpriset inte inkluderas i regressionen. Ett generellt problem gällande priset och 

konsumtionen av etanol är att data bara finns tillgängligt sedan år 2005, alltså i form av sex 

observationer. För att med säkerhet påvisa något skulle fler observationer vara fördelaktiga och det 

icke-signifikanta etanolpriset inkluderas därför inte heller. Istället antas att korrigeringen med 

konsumentprisindex justerar regressionen för priser på andra varor. Sammantaget antyder dock 

resultaten att efterfrågan på bensin kanske allra bäst estimeras i en större, allmän jämviktsmodell med 

simultana ekvationer. 

Tabell 4.1 Modellspecifikation och estimat för perioderna 1960-2010, 1960-79 och 1980-2010, beroende 
variabel konsumerad bensin per capita. 

Period  Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde P-värde 

1960-2010 

Konstant 0,14 0,40 0,37 0,72 

Inkomst 0,06 0,05 1,16 0,25 

Pris bensin -0,13 0,04 -3,51 0,00 

Laggad konsumtion 0,90 0,04 23,38 0,00 

1960-1979 

Konstant -2,90 1,94 -1,49 0,16 

Inkomst 0,46 0,23 2,03 0,06 

Pris bensin -0,12 0,09 -1,42 0,17 

Laggad konsumtion 0,61 0,14 4,24 0,00 

1980-2010 

Konstant 0,59 0,55 1,07 0,29 

Inkomst 0,10 0,05 2,17 0,04 

Pris bensin -0,24 0,05 -4,95 0,00 

Laggad konsumtion 0,79 0,08 9,91 0,00 

 

Tabell 4.1 visar koefficienter, standardavvikelser och signifikanser för den partiella 

anpassningsmodellen. För hela perioden 1960-2010 är priset på bensin och den tidigare konsumtionen 

av bensin signifikanta förklarande variabler till den nuvarande bensinkonsumtionen. Inkomst är dock 
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inte signifikant. På grund av förslagen från bland annat Hughes m fl (2008), Goodwin m fl (2004) och 

Sterner (2006) om att relationen troligtvis förändrats över tiden testas serierna med Chows 

brytpunktstest. Med testet undersöks om någon av modellens koefficienter förändrats över tid. Då 

Chows brytpunkttest indikerar flera strukturella brott i tidserierna under princip hela 70-talet delas 

även regressionerna upp med år 1980 som brytpunkt. Detta då testet indikerar starkast brott i 

tidsserien här. För perioden 1960-79 är sambandet mellan efterfrågan på bensin och bensinpriset icke-

signifikant vilket också tidigare forskning av efterfrågan på bensin i Sverige indikerat (Sterner 2006, s 

16-17). De estimerade effekterna av den laggade konsumtionen och inkomsten är signifikanta. 

Perioden från 1980 till 2010 är den sista regressionen och där är samtliga estimat signifikanta. Tabell 

4.2 nedan visar inkomst samt priselasticiteten på kort och lång sikt där värdena erhålls från 

regressionsskattningarna ovan. Samtliga estimat uppvisar förväntat tecken. 

Tabell 4.2 Elasticiteter erhållna ur estimat från tabell 3.1 

    Period         Priselasticitet      Inkomstelasticitet 

Tidsperspektiv Kort Lång Kort  Lång 

1960-2010 -0,13 -1,39 0,06 0,63 

1960-1979 -0,12 -0,31 0,46 1,16 

1980-2010 -0,24 -1,18 0,10 0,50 

 

De resulterande inkomst- samt priselasticiteterna är summerade i tabell 4.2. För tolkningen och 

jämförelsens skull redovisas alla estimat trots att priselasticiteten erhållen för åren 1960-79 och 

inkomstelasticiteten för perioden 1960-2010 inte är signifikant skilda från noll. Som tabellen visar är 

såväl den kortsiktiga som långsiktiga inkomstelasticiteten betydligt högre före år 1980 än vad den är 

efter. För perioden från och med 1980 innebär en inkomstökning om tio procent för en representativ 

individ att efterfrågan på bensin skulle öka med en procent på kort sikt och med fem procent på lite 

längre sikt. I den senare tidsperioden leder en tioprocentig prisökning till att den representativa 

individen på kort sikt minskar sin bensinförbrukning med två till tre procent och på längre sikt med 

nästan tolv procent. Detta indikerar en betydligt lägre priselasticitet för tiden före 1980 än för tiden 

efter.  

Då risken för autokorrelation är stor testas samtliga regressioner med Breusch-Godfreys LM-test. 

Nollhypotesen säger att ingen autokorrelation förekommer och denna testas mot en, två, fyra, åtta 

och sexton autokorrelerade termer varvid nollhypotesen inte förkastas en enda gång. Residualernas 

normalfördelning är inte lika otvivelaktig och normalitet förkastas med Jarque-Beras test för både 
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regressionen över hela tidsperioden samt för perioden 1960-79. Normalitet accepteras endast för 

perioden efter år 1980. För testvärden, se bilaga2, tabell B2.1. Då testresultaten generellt uppvisat 

bäst egenskaper för perioden 1980-2010 begränsas mycket av den vidare analysen till denna period. 

Detta medför i och för sig en förlust av information vad det gäller skattningen av elasticiteterna men 

motiveras dels av att tidsperioden ger stabilare resultat. Även det faktum att prisdata interpolerades 

för 60-talet, det för oljepriserna mycket turbulenta 70-talet samt ovan nämnda tidigare studier där 

elasticiteterna förändrats över tid torde göra en uppdelning både motiverad och intressant. 

4.2 Implikationer för koldioxidutsläppen 

För att beräkna den sammanlagda historiska effekten olika skattesatser skulle inneburit används 

ekvation 2.6 där ett hypotetiskt pris och de från regressionerna erhållna elasticiteterna utgör grunden 

för den hypotetiska kvantiteten. Då de flesta partierna är nöjda med det nuvarande skattetrycket 

redovisas endast de partier som uttryckligen vill göra förändringar i tabell 4.3. Exemplifiering av dubbel 

respektive ingen skatt kompletterar. 

Tabell 4.3 Hypotetiska förändringar av koldioxidutsläpp genererade från bensindrivna bilar, baserat på olika storlekar på 
priselasticiteten och olika prisförändringar. Totalt för perioden 1980-2010 

Olika elasticiteter MP  +74öre/liter V +60öre/liter Dubbel skatt Ingen skatt 

M1960-1979, Elasticitet:-0,31 -2,3% -1,9% -13,9% 36,8% 

M1980-2010, Elasticitet: -1,18 -8,4% -6,9% -43,3% 238,4% 

M1960-2010 Elasticitet: -1,39 -9,8% -8,1% -48,7% 323,4% 

Kombination delperioder -8,4% -6,9% -43,3% 238,4% 

Sterners förslag, Elasticitet = -0,8 -5,8% -4,8% -32,0% 126,8% 

 

Ur tabell 4.3 framgår det att om priset på bensin hade varit 74 öre högre per liter, det vill säga 

miljöpartiets föreslagna skattesats, skulle bensinförbrukningen enligt detta synsätt totalt varit lägre. 

Om endast perioden efter år 1980 beaktas, där modellen visar bäst egenskaper och koefficienterna är 

signifikanta, skulle den privata konsumtionen av bensin under perioden ha varit 8,4 procent lägre. 

Detta kan också tolkas som att koldioxidutsläppen från bensindrivna privatbilar skulle varit 8,4 procent 

lägre. Den något lägre prisökningen som vänstern förespråkar skulle, om applicerad på hela perioden, 

ha minskat bensinförbrukningen med nästan sju procent. Som ett tankeexperiment skulle en 

dubblering av samtliga skatter under samtliga år ha minskat koldioxidutsläppen med sammanlagt 43,3 

procent. 
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5. Diskussion 
Då strukturbrott kan ha uppkommit och efterfrågans priselasticitet förändrats är en anpassning med 

ny data av intresse. Den ger även möjligheten att jämföra med andra länder hur efterfrågan på bensin 

förändrats över tid. Diskussionen kommer att inledas just med frågor rörande bensinefterfrågans pris- 

och inkomstelasticitet för att gå vidare på implikationer för koldioxidutsläppens storlek och senare 

avslutas med studiens eventuella felkällor. 

Frågor har väckts huruvida inkomstelasticiteten minskat med tiden, något som även resultaten i denna 

uppsats tyder på. Fenomenet borde kunna förklaras med att inkomsten för de allra flesta länder ökat 

över det aktuella tidsspannet. Om inte de privata transporterna då ökar proportionerligt alternativt 

realpriset ökar markant upptar bensin en mindre del av budgeten. Något som enligt ekonomisk teori 

då generellt har en dämpande effekt på elasticitetens storlek. Priselasticiteten för bensin har, enligt 

denna studie, ökat i Sverige från -0,31 för åren mellan 1960-79 till -1,19 för åren 1980-2010. Detta 

stämmer inte överens med vare sig teorin, då inkomsten generellt ökat, eller mycket av den tidigare 

forskningen. En rad möjliga förklaringar kan vara tänkbara. Sterner har pekat på en punkt specifik för 

Sverige. Det tidigare nämnda faktum att Sverige har haft höga marginalskatter kombinerat med att 

pendlingstrafik i så stor utsträckning varit avdragsgillt kan ha gjort utgifterna för bensin statliga snarare 

än privata. Sterner bedömer dock inte att förhållandet råder längre och att priskänsligheten därmed 

borde ha ökat. Dels skulle det kunna tänkas att möjligheten att byta bensindrivna bilar mot etanol- 

eller dieselbilar ökat under tidsperioden. Åtminstone för etanolbilar är detta ett faktum då de 

introducerades relativt nyligen. Andra möjliga faktorer är att möjligheterna till kollektivtrafik 

förbättrats. 

Då de absoluta värdena på såväl inkomst- som priselasticitet med relativt stor säkerhet visat sig vara 

föränderliga över tid kommer diskussionen mestadels röra regressionen som bäst beskriver situationen 

idag, det vill säga elasticiteterna härledda från regressionen över perioden 1980-2010. Dessutom är 

det den enda delregressionen med signifikanta estimat för samtliga variabler. Priselasticiteten för 

bensin i Sverige är som väntat för denna period negativ och har bestämts till -0,24 samt -1,19 på kort 

respektive lång sikt. Detta innebär att efterfrågan på kort sikt är oelastisk och på längre sikt elastisk. 

Inkomstelasticiteten för samma period har bestämts till 0,1 på kort sikt och 0,5 på lång sikt. 

Både pris- och inkomstelasticiteten har förväntade tecken och effekterna av en förändring ökar på sikt 

i enlighet med den grundläggande teorin. Storleksmässigt ligger de också inom intervallen för vad 
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tidigare forskning erhållit. Dock är den långsiktiga priselasticiteten i det högre spannet. Den är också 

ganska mycket högre än för den tidigare perioden. För denna period har även Sterner funnit att Sverige 

hade lägre priselasticitet än många andra länder. Ett alternativ är att priskänsligheten faktiskt är så hög 

i Sverige idag. Något som dock bör hållas i åtanke är den snäva definitionen av varan bensin. Om 

substitut såsom diesel och etanol hade aggregerats med bensin till efterfrågan på drivmedel eller 

rentav transport hade troligen priselasticiteten varit betydligt lägre. En indikation om detta ger 

resultaten när volymen diesel och etanol kontrolleras för i efterfrågefunktionen för bensin. Såväl pris 

som inkomstelasticitet sjunker då till något lägre nivåer. Det faktum att elasticiteten är högre för en 

bredare definierad vara illustreras också i avsnitt 2.1 där tidigare forskning påvisat att trafiken 

förändras mindre än bränsleförbrukningen vid pris – och inkomstförändringar. 

I avsnitt 2.2.2 redovisades resultat från tidigare forskning där det påvisats att trafiken på lång sikt 

förändras mindre än bränsleförbrukningen för såväl diesel som bensin vid pris- och 

inkomstförändringar. Att så är fallet torde ha att göra med substituerbarheten mellan olika 

bränsletyper samt teknikutvecklingen där bilar produceras alltmer bränsleeffektiva. Idag produceras 

det fler bränslesnåla bilar än tidigare vilket skulle kunna vara en del i förklaringen att efterfrågans 

priselasticitet för bensin stigit.  

Valet av metod har diskuterats flitigt under de senaste åren. Som vissa föreslagit kan det finnas andra 

bättre lämpade statistiska metoder för att i en enskild ekvation skatta efterfrågan på bensin. Om så är 

fallet att den valda metoden i framtiden inte visar sig vara den mest korrekta ger detta vissa 

implikationer för resultaten i uppsatsen. Metoden som visat sig skilja mest från den partiella 

anpassningsmodellen är kointegrationsanalys. Som tidigare nämnts är elasticiteterna erhållna från 

kointegrationsanalys ofta mer liknande de från statiska modeller och ligger någonstans mellan den 

korta och den långa elasticiteten. För Sverige skulle detta innebära att inkomstelasticiteten istället för 

0,5 är 0,3 och att priselasticiteten är ungefär -0,7 istället för -1,18. Detta skulle stämma ungefär 

överens med medelvärden från tidigare kunskapsöversikter och ligga något under Sterners förslag i en 

rapport från Naturvårdsverket där han tror att priselasticiteten är ungefär -0,8.  

Det går givetvis med ovanstående i åtanke att säga att de långsiktiga estimaten i denna studie verkar 

vara orimligt höga gällande priselasticiteterna. De är dock estimerade med en vedertagen metod som 

klarar de diagnostiska testerna. Skattningarna i denna uppsats kan vara en aning i överkant men visar 
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hur som helst med all önskad tydlighet att priselasticiteten blivit högre med tiden och att priset har en 

signifikant negativ inverkan på den efterfrågade kvantiteten. 

Uppsatsen lyckas inte statistiskt fånga hur bensin substituerats mot diesel och etanol. Dieselns 

efterfrågekurva redovisas inte då det är svårt att separera privat och industriell konsumtion i det 

tillgängliga datamaterialet. En efterfrågefunktion för etanol är, givet detta datamaterial, svårestimerat 

med denna metod då produkten endast sålts vid pumpar ett fåtal år. Att exempelvis etanol- och 

dieselbilar blivit populära på bensinbilars bekostnad är dock troligt med tanke på att de sålda 

kvantiteterna av diesel och etanol ökat och den sålda volymen bensin har minskat, se diagram 2 bilaga 

1. Omställningen kan härröra från en lång rad faktorer. En icke-förringbar men svårmätbar faktor skulle 

kunna vara en förändring av människors preferenser. Då klimatdebatten tagit allt större plats under de 

senaste tjugo åren och gemene man utökat sitt ordförråd med termer såsom global uppvärmning, eco-

driving, El Niño, ekologiskt fotavtryck och havsnivåhöjning skulle även en stegvis attitydförändring 

kunnat inträffa. En attitydförändring där fler och fler väljer bort produkter som bedöms vara 

miljöskadliga. Om inte annat borde en attitydförändring ha ökat acceptansen för skattehöjningar och 

andra, för privatpersoner, kostsamma styrmedel. Dels beror också utvecklingen mot en annorlunda 

sammansatt bilpark på olika morötter, t ex i form av skattesubventioner och miljöbilspremier som 

instiftats. Även följdsubventionerna i form av gratis parkering och befrielse från trängselskatt är 

faktorer som troligtvis haft inverkan vid valet av ny bil. Att dessa faktorer spelat viss roll torde stärkas 

av att försäljningen av miljöbilar i städerna som infört följdsubventionerna, Stockholm och Göteborg, 

är högre än i resten av landet. Dock med reservation för andra socioekonomiska faktorer såsom 

inkomst. Här tåls det åter att påpeka miljöbilpremiens inriktning mot bränslesnåla bilar vilket 

förfördelar dieselbilar framför bensinbilar. Den största enskilda faktorn till att bilparken blivit 

miljövänligare är dock enligt naturvårdsverkets rapport från år 2007 beskattningen av bensin som de 

tillskriver ungefär hälften av effekten. 

Sverige har långt ifrån högst skatt av OECD-länderna. Trots detta slår svenskar samt svenska politiker 

sig ofta för bröstet och hävdar att vi är ett föregångsland inom miljöområdet. Sverige verkar nå 2020 

års utsläppsmål men att precis uppnå är kanske inte samma sak som att gå i bräschen. Skatten har 

bland annat av Sterner, Naturvårdsverket samt även i denna uppsats påvisats ha en betydelsefull 

inverkan på användningen av bensin och därmed också koldioxidutsläppen. Varför har då inte denna 

koldioxidreducerande skatt ytterligare höjts för att visa hur Sverige verkligen är ett föregångsland inom 

klimatområdet? 
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Som det redan konstaterats finns en stor spridning mellan högst och lägst i de svenska partiernas mål 

för bensinskattens storlek och vissa vill faktiskt dramatiskt höja den. Miljöpartiet vill höja skatten med 

74 öre nästa år och Vänsterpartiet vill se en höjning om 60 öre de närmsta tre åren. Detta medan 

alliansen, Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna inte vill se några reala skattehöjningar. 

Skillnaden kanske delvis kan härledas till hur prioriterat klimatområdet är i deras respektive politik. En 

annan viktig anledning till att flertalet partier inte vill förändra skatten trots den utsläppshämmande 

effekten torde kunna relateras till den politiska genomförbarheten. Som Hammar m fl varit inne på är 

bensinprishöjningar ofta impopulära bland väljarna. Detta dels för den direkta effekten i plånboken 

men endast, som bäst, den teoretiska vetskapen om att beslutet bidrar till minskade koldioxidutsläpp. 

Ett beslut om höjda skatter kan även kritiseras för att vara landsortsfientligt, något partierna både nu 

och historiskt verkar vilja kompensera för med avdragsgilla pendlingsresor. Det kan helt enkelt vara 

svårt för ett politiskt parti eller allians med målsättning att, via folkets majoritet, vara samhällsbärande 

att ta det impopulära beslutet att höja bensinskatten. Om hypotesen ovan om förändrade preferenser 

hos medborgarna stämmer borde detta motverka medborgarnas negativa inställning till prishöjningar. 

Andra faktorer som föreslagits spela roll är bland annat oljebranschens stora resurser och därmed 

möjlighet till extensiv lobbying. Branschen skulle enligt detta resonemang ha betydligt större 

möjligheter än en splittrad miljörörelse att påverka beslutsfattarna till för dem gynnsamma beslut. Det 

är omöjligt att vare sig bevisa eller motbevisa denna hypotes men politiker kommer definitivt i kontakt 

med såväl näringsliv som intresseorganisationer både före, efter och under sin politiska karriär. Det ska 

också poängteras att partierna har olika grundsyn på hur en eventuell minskning av utsläppen ska gå 

till. Moderaterna och övriga allianspartier vill i större utsträckning klimatinvestera i utlandet och 

tillgodräkna de på annat håll åstadkomna utsläppsminskningarna. Detta tror de är en mer 

kostnadseffektiv väg än att ytterligare beskatta de redan hårt beskattade svenskarna. Främst 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet förespråkar högre bensinskatter. Dessa partier har också generellt 

inställningen att Sverige ska bidra dels internationellt men främst minska sina egna utsläpp. Samtliga 

rödgröna vill öka det lokala klimatinvesteringsstödet och därigenom minska koldioxidutsläppen, vilket 

också det skulle kunna vara en mer kostnadseffektiv lösning. 

Ett skäl som inte utreds här är ifall det som exempelvis moderaterna hävdar finns mer 

kostnadseffektiva sätt att minska koldioxidutsläppen på. Detta är ett ytterst relevant argument då 

samhällets resurser som vi alla vet är begränsade. Då koldioxidutsläpp ändå är ett globalt problem till 

sin natur finns ingen ekonomisk anledning att inte använda pengarna där de ger högst reduktion per 
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krona. Exempelvis är klimatinvesteringar i andra länder en åtgärd som kan tänkas vara mer 

kostnadseffektiv. En annan åtgärd som nämnts tidigare i uppsatsen är handeln med utsläppsrätter och 

en eventuell utvidgning av denna till att täcka alla koldioxidgenererande utsläppskällor. Detta skulle 

troligtvis vara det mest kostnadseffektiva men åtgärden har också visat sig vara politiskt 

svårgenomförbar. 

I uppsatsen behandlas den privata bensinefterfrågan i Sverige. Om även industrins efterfrågan skulle 

ha analyserats hade ytterligare skäl till den politiska motsträvigheten varit relevanta. Som det tidigare 

nämnts beskattas industrin och privatpersoners konsumtion av fossila bränslen olika. Industrin har en 

lägre skattesats för att inte försämra den relativa konkurrenskraften jämte andra länder. Högre skatter 

än i andra länder skulle med största sannolikhet leda till högre produktionskostnader och färre 

arbetsmöjligheter. Argumentation kan även föras att högre skatter för industrin tvärtemot leder till 

nya klimatjobb. Viss skepsis rekommenderas dock gentemot tanken att dessa skulle vara fler än de 

förlorade. Diskussionen om divergerade skattesatser och privat respektive industriell efterfrågan leder 

även in på diskussionen om felkällor i såväl denna uppsats som inom den tidigare forskningen.  

Modelleringar av liknande karaktär som i denna uppsats har gjorts åtskilliga gånger. Dels för att 

förutsäga länders eller regioners framtida efterfrågan på bensin. Dels för att visa hur prisförändringar 

kan leda till en förändrad efterfrågan och därmed andra utsläppsmängder. Oftast behandlar studierna 

främst bensin, trots att fossila bildrivmedel domineras av två produkter: bensin och diesel. Diesel 

utelämnas ofta för att intresset ligger på den privata efterfrågan och diesel är en produkt som används 

i betydligt större utsträckning inom industrin. Dessutom har de två olika skattesatser vilket gör 

analysen komplicerad. Det finns sällan makrodata som separerar privat och industriell användning 

vilket även är fallet för denna uppsats. Detta i sig utgör inget problem för analysen av 

bensinefterfrågan som separerat objekt. Frågan bör dock ställas om analysen av en vara som en 

isolerad ö ger en rättvisande bild. Som påtalats i bland annat avsnitt 2.1 är diesel och bensin substitut 

och stora relativa prisförändringar torde leda till att en anpassning sker mot fler fordon som drivs av 

produkten som blivit relativt billigare. Försök i denna samt andra studier med dieselpriset som 

förklarande kontrollvariabel till efterfrågan på bensin uppvisar dock sällan signifikanta resultat. Enligt 

nationalekonomisk teori kan detta synas konstigt då ofta priset på produkters substitut och 

komplement antas påverka.  
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En förklaring till sambandet som borde finnas men inte finns kan ligga i att både diesel och bensin är 

beroende av världsmarknadspriset på olja. Därmed förekommer en stor portion samvariation; priserna 

förändras på liknande sätt och relationen dem emellan består. Att volymen diesel har ökat och 

volymen bensin minskat, skulle kunna bero på de olika skattesatserna för privat respektive industriell 

drivmedelskonsumtion. Diesel används i större utsträckning inom industrin vars koldioxidbeskattning 

är lägre än för privatpersoner. Ett annat, högst relevant, skäl är andra politiska styrmedel såsom 

miljöbilspremien. Styrmedel som tydligt subventionerar bränslesnåla bilar likt dieselbilen som släpper 

ut mindre koldioxid men istället medför andra problem minskar troligtvis den relativa efterfrågan på 

bensinbilar. Trots detta kvarstår faktum, en analys av enbart bensin täcker endast den privata 

förbrukningen av bensin och ger en aning vingklippt diskussion av hur beskattningen påverkar Sveriges 

totala koldioxidutsläpp. För en mer fullständig bild och större generaliserbarhet krävs troligtvis ett 

stort antal ekvationer i en allmän jämviktsmodell. 

Andra felkällor som rör datamängden är antalet observationer. Idealt skulle antalet observationer vara 

större för att, oavsett statistisk metod, erhålla mer tillförlitliga skattningar. Risken för en aning felaktigt 

väntevärde går inte att helt förkasta. Risken bedöms dock som liten då resultaten pekar i samma 

riktning som den tidigare forskningen. Tidsperioden 1960-2010 som används i uppsatsen är relativt 

lång, dock med endast en observation per år. Dessutom delas denna upp på grund testvärden och 

datamaterialets reliabilitet, vilket ger en kortare tidsserie. Ett alternativ för att få mer information att 

arbeta med skulle vara om månatliga eller kvartalsvisa observationer skulle finnas tillgängliga. 

Problemet kan även lösas med paneldata där landsspecifika skillnader tillåts, men är inte av intresse 

för att besvara frågan som det i denna uppsats sökts svar på. 
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Slutsats 
I uppsatsen har det för Sverige visats att: 

 Pris- och inkomstelasticiteten med stor sannolikhet har ändrats över tid 

 Bensinpriset och därmed också skattesatsen har en betydande, negativ inverkan på konsumtionen 

 Priset fått större betydelse över tid 

 Ökad inkomst ger en viss ökning av bensinkonsumtionen 

 Det generellt tar tid att anpassa förbrukning efter pris- och inkomstförändringar 

Det har även antytts från tidigare forskning att: 

 Stor del av anpassningen sker via substitution till andra bränslen eller bränslesnålare bilar 

 Trafikmängden förändras mindre än bränsleförbrukningen vid pris- och inkomständringar 

 Den långsiktiga priselasticiteten ofta är mellan minus 0,6-0,8 

Sammantaget kan det konstateras att bensinpriset spelar stor roll för förbrukningen av bensin och 

då i förlängningen även koldioxidutsläppen från denna källa. Hur den totala trafikmängden 

påverkas besvaras inte i denna uppsats men tidigare studier antyder att minskningen på grund av 

prisökningar är mindre för trafiken som helhet än för efterfrågan på bensin. 
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Diagram B1 Priser drivmedel vid pump, fasta priser bas 2010 
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Bilaga 2 

Tabell B2.1 Diagnostiska tester med p-värden 

  Modellperiod 

Test           1960-1980           1960-2010           1980-2010 

Breusch-Godfrey LM  0,87 0,71 0,12 

Jarque-Bera normal 0,00 0,00 0,32 

Whites hetero 0,16 0,74 0,23 

 

 


