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Sammanfattning 

Uppsatsen studerar konsumtionen av tobaksprodukter i Sverige åren 1996 till 2010. Studien 

bygger på Becker-Murphymodellen om rationellt beteende vid konsumtion av beroendevaror. 

Modellen antar att marginalnyttan av konsumtion i nuvarande period beror på konsumerad 

kvantitet föregående period. Nuvarande periods konsumerade kvantitet förväntas även vara 

beroende av priset på produkterna samt hushållens disponibla inkomster.  

Studien genomfördes med en regressionsanalys av OLS-typ där efterfrågeelasticiteten på 

tobaksprodukter i Sverige under den studerade perioden skattades. Modellen visade att en 

ökning av priset på tobaksprodukter med 10 procent skulle innebära en minskning av 

konsumtionen med 9,12 procent. En andra regressionsanalys genomfördes därefter för att 

studera sambandet mellan förändringar i skattesatsen och förändringar i priset på 

tobaksprodukter. Studien visade att för varje 10 kronor som skatten på tobaksprodukter höjs 

med stiger priset med 5,12 kr. Dessa två skattningar kombinerat visar att om skattesatsen 

skulle höjas med 10 procent skulle konsumtionen minska med 2,402 procent, statens 

skatteintäkter skulle samtidigt öka med 7,358 procent. Resultatet som uppsatsen därmed 

kommer fram till betyder att det främst är motiverat av statsfinansiella skäl att höja 

tobaksskatten, snarare än folkhälsopolitiska. 
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1. Inledning 

I avsnittet kommer uppsatsen att introduceras genom att bakgrunden till studien presenteras. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte, vald metod samt vilken hypotes som författaren antar 

angående studiens resultat. Därefter kommer de avgränsningar och antaganden som gäller för 

studien att redovisas. 

1.1 Bakgrund 

Sveriges Riksdag antog den 30 mars 2011 en samlad strategi för Alkohol-, Narkotika-, 

Dopnings- och Tobakspolitiken.1 Det övergripande målet för ANDT-politiken2 formulerades 

som: 

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.” 3 

Beslutet är inte något nytt ställningstagande, utan syftar istället till att fastställa den redan 

gällande uppfattningen i frågan. Regeringen konstaterar vidare i budgetpropositionen för 2012 

att höjd skatt på tobak påverkar konsumtionen av tobaksprodukter negativt. I propositionen 

hänvisas det till att Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid 

Stockholms universitet som har konstaterat att konsumtionen av cigaretter mellan år 2003 till 

år 2010 har minskat med 26 procent. Under samma period har skatten på cigaretter höjts med 

30 procent, vilket antas vara den huvudsakliga förklaringen till minskningen i konsumtionen. 

Regeringen avser därför att använda höjda tobaksskatter som ett verktyg för att minska 

tobakskonsumtionen i enlighet med de av riksdagen beslutade målsättningarna och 

strategierna på området. 4 

Regeringen hänvisar till ett antal reformambitioner i Budgetpropositionen för 2011 som de 

avser att genomföra under den innevarande mandatperioden (år 2010-2014). Som en källa till 

delfinansiering för dessa satsningar tas höjningen av tobakskatten upp.5 

                                                 
1 ”Riksdagsskrivelse 2010/11:203”. 
2 Med ANDT-politiken menas: Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobakspolitiken 
3 ”Regeringens proposition 2010/11:47 - En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken”, s. 1. 
4 ”Regeringens proposition 2011/12:1 - Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statsbudget för 2012, 
finansplan och skattefrågor m.m.”, s. 257–261. 
5 ”Regeringens proposition 2010/11:1 - Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, 
finansplan och skattefrågor m.m.”, s. 59–62. 



 4 

Regeringen kalkylerar i Budgetpropositionen för år 2012 med att de tobaksskattehöjningar 

som implementeras år 2012 ökar statens intäkter med 870 Miljoner kronor jämfört med 

föregående år, regeringen redovisar dock inte vilka antaganden som görs om skattens 

påverkan på konsumtionen vid denna beräkning.6  

Det finns två politiska motiv till att höja skatten på tobak. Ett motiv är att påverka 

konsumtionen negativt och på så vis främja folkhälsan, det andra är att öka statens 

skatteintäkter och möjliggöra satsningar på andra politikområden. De två olika motiven går i 

olika riktning, det statsfinansiella motivet har störst effekt när nuvarande konsumtion av 

tobaksvaror hålls konstant i kombination med en högre skattesats, detta maximerar statens 

intäkter. Det folkhälsopolitiska motivet har störst effekt när en höjd skattesats får 

konsumtionen att minska. Hur en höjning av skatten påverkar skatteintäkter respektive 

tobakskonsumtion beror därav på hur priskänsliga konsumenterna är. 

1.1.1 Skattens utveckling 

I Sverige beskattas fem olika tobaksprodukter. Skatten på snus, pip- och rulltobak samt 

röktobak tas ut i form av en styckskatt per kilogram. Cigarrer och cigariller beskattas per 

enhet. Skatten på cigaretter tas dels ut i form av en värderelaterad Ad-Valoremskatt7 genom 

en procentuell andel av priset, samt en styckskatt per enhet.8 

Under den studerade tidsperioden mellan år 1996 och 2010 har både skattesatserna och 

skatteintäkterna från tobak ökat väsentligt. En anledning är att regeringen har genomfört 

höjningar av skattesatser, en annan anledning är att priset på cigaretter har stigit vilket har 

genererat ökade intäkter från den värderelaterade skatten. (Se Tabell 6, Appendix 1). 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka konsumtionen av tobaksprodukters känslighet för förändringar 

i priset. Därefter skall det studeras vilken effekt en förändring i skattesatsen på 

tobaksprodukter har på priset på de samma. Därav skall en slutsats kunna dras vilken effekt en 

förändrad skattesats på dessa produkter får på statens skatteintäkter samt på 

tobakskonsumtionen. Resultatet av dessa studier av effekternas storlek skall ligga till grund 

                                                 
6 ”Regeringens proposition 2011/12:1 - Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statsbudget för 2012, 
finansplan och skattefrågor m.m.”, s. 260. 
7 Axelsson m.fl., Mikroekonomi, s. 176–177. 
8 Beräkningskonventioner 2012, s. 158. 
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för en analys om vilka implicita motiv som eventuellt kan tänkas föreligga från lagstiftarens 

sida när det genomförs tobaksskattehöjningar. 

1.3 Metod 

Studien avser att genomföras genom två statistiska regressionsanalyser av OLS-typ9, där den 

första förklarar förändringen i ett konstruerat index för konsumtionen av olika 

tobaksprodukter. Förändringen i detta index antas förklaras av förändringen i variablerna 

Medelinkomst, Tobaksprisindex samt Föregående års konsumtion. Metoden kommer att 

uppskatta hur mycket en förändring i priset på tobak påverkar konsumtionen av tobak. 

Därefter kommer en andra regressionsanalys av samma typ att genomföras där förändringar i 

Tobaksprisindex antas förklaras av förändringar i Tobaksskatteindex. 

1.4 Hypotes 

Tobak är en beroendevara och därför är författarens hypotes att efterfrågan kommer att visa 

sig vara oelastisk, det vill säga med en priselasticitet på mellan 0 och 1, när elasticiteten 

definieras som ett positivt tal . Hypotesen innebär att en procentuell förändring i pris kommer 

att leda till en mindre procentuell förändring i efterfrågad kvantitet. 

0 1

0 1

E

Eε
ε

> > −

= −

< <

  (1,1)  

Det samma förväntas även gälla för inkomstelasticiteten, vilket betyder att en procentuell 

förändring i inkomsten kommer att leda till en mindre procentuell förändring i efterfrågan. 

Dessa samband antas gälla på kort sikt när konsumenter inte ändrar sin konsumtion i större 

utsträckning på grund av förändringar i pris eller inkomst, detta på grund av att de har ett 

beroende av varan.  

Presumtiva framtida tobaksbrukare som ännu inte är beroende av varan, väger in faktorer som 

till exempel stigande priser i sitt besluta att bruka tobak eller inte. Författarens hypotes är 

därför att det kommer att finnas ett större negativt samband på lång sikt än på kort sikt mellan 

förändringar i pris och efterfrågad kvantitet. 

                                                 
9 Ordinary Least Squares; Studenmund, Using econometrics, s. 34. 
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1.5 Avgränsningar 

Tobak är inte en enhetlig vara utan består bland annat av cigaretter, snus, cigarrer, cigariller, 

pip- och rulltobak samt tuggtobak. Studien har avsikten att undersöka den totala 

tobakskonsumtionen som om det vore en enda enhetlig vara. Om man skulle koncentrera sig 

på till exempel enbart cigaretter skulle man i den tänkta studien fånga upp effekter i form av 

att konsumenter rör sig mellan olika former av tobaksbruk. Det förekommer till exempel att 

individer som röker cigaretter och önskar att bli av med sitt beroende, slutar röka och börjar 

snusa som ett led i en nedtrappning för att på sikt på av med sitt tobaksberoende. Om man 

enbart skulle studera cigarettkonsumtionen, skulle effekten som en höjning av skatten på 

cigaretter har på konsumtionen av tobak överskattas om man inte på något sätt lyckas justera 

för att individer byter tobaksform. Att uppskatta storleken på denna effekt vid olika tillfällen 

och därefter lyckas hitta en modell för att justera för detta, skulle vara för svårt att genomföra 

på ett ändamålsenligt sätt.  

Att göra avgränsningen att tobakskonsumtionen antas vara en enhetlig vara ställer vissa krav 

på data över skattesatsen man jämför konsumtionen med. Skatten är olika för olika former av 

tobak och studien kommer att genomföras med ett konstruerat index av skattesatserna för de 

olika tobaksprodukterna som viktas på samma vis som konsumtions- och prisindex. 

Ett annat antagande som kommer att göras är att den oregistrerade konsumtionen av tobak 

kommer att vara lika med noll under den studerade perioden. Det finns inte tillförlitliga data 

över den oregistrerade konsumtionen som är direkt jämförbar med den reguljära 

konsumtionen, därför görs detta antagande. Denna konsumtion består till största del utav 

illegal införsel av cigaretter till Sverige som aldrig tas upp till beskattning. Studien kommer 

inte att anta att en kraftig höjning i den svenska tobaksskatten leder till en ökad benägenhet att 

konsumera insmugglade cigaretter som inte tas upp till beskattning, vilket man skulle kunna 

argumentera är fallet i verkligheten. Enligt Regeringen och SoRAD10 konsumerades det i 

Sverige år 2010 6,7 Miljarder cigaretter år 2010, där uppskattas 93 procent vara registrerad 

konsumtion och 7 procent vara oregistrerad konsumtion. Den oregistrerade andelen av total 

konsumtion antas vara relativt konstant över tiden, dock bör den variera på kort sikt beroende 

på hur den svenska kronans växelkurs gentemot omvärldsvalutor utvecklas.11 

                                                 
10 Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet 
11 ”Regeringens proposition 2011/12:1 - Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statsbudget för 2012, 
finansplan och skattefrågor m.m.”, s. 259. 
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Data över antal beskattade enheter tobaksprodukt används i studien, något som skiljer sig från 

antal konsumerade tobaksprodukter. Dessa två termer är dock närbesläktade de produkter som 

beskattas också konsumeras inom närtid. Studien kommer därför att likställa dessa två 

begrepp. 

1.5.1 Antaganden 

För att kunna använda den valda modellen görs följande antaganden: 

1. Tobaksprodukterna cigaretter, snus, pip- och rulltobak samt tuggtobak antas vara en 

enda enhetlig vara. 

2. Konstant pris- och inkomstelasticitet genom hela det studerade pris- och 

tidsintervallet. 

3. Illegal införsel av tobaksprodukter från utlandet och annan oregistrerad 

tobakskonsumtion antas inte förekomma. 

4. Effekter på Skatteverkets statistik över tobaksskatteintäkterna av att distributörer 

betalar skatten på stora kvantiteter av sitt obeskattade lager i slutet av ett år före en 

skattehöjning antas inte förekomma under den studerade perioden. 

5. Konsumenter antas inte substituera de studerade tobaksprodukterna med cigarrer och 

cigariller som inte beaktas i modellen. 

6. Den procentuella Ad-Valoremskatt12 som tas ut på cigaretter i Sverige tolkas som en 

styckskatt på motsvarande de belopp som den procentuella skatten motsvarar vid varje 

tillfälle. Eftersom det inte finns tillgång till data över skatteintäkterna från cigaretter 

uppdelat på de två olika skattekategorierna görs detta antagande. 

7. Skattens effekt på priset på tobaksprodukter antas vara en linjär funktion som är 

konstant över det studerade pris- och tidsintervallet. 

Angående antagande nr 4: 

Skatten på tobaksprodukter i Sverige betalas utav distributörerna. Dessa kan själva 

välja när skatten skall betalas. Enda kravet från Skatteverket är att obeskattade och 

beskattade produkter inte får förvaras tillsammans i samma lager. Samma distributör 

kan alltså ha två lager, ett med beskattade och ett med obeskattade produkter. Om en 

                                                 
12 Axelsson m.fl., Mikroekonomi, s. 176–177. 
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kraftigare skattehöjning har annonserats för nästkommande år är det alltså möjligt för 

distributörer att betala skatt på stora mängder till den lägre skattesatsen i slutet av året. 

Detta skulle överskatta konsumtionen året före en skattehöjning och underskatta 

konsumtionen nästkommande år. Detta är något som rimligen borde förekomma varje 

år det skett någon form av skattehöjning. På lång sikt när höjningar sker varje år i små 

steg bör dessa effekter eliminera varandra. Det finns dock inget bra sätt att justera 

datamaterialet för detta, därav görs antagandet att denna effekt inte förekommet under 

den studerade tidsperioden. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I avsnittet kommer de teorier och modeller att presenteras som ligger till grund för uppsatsens 

studie.  

2.1 Konsumtionsteori 

Grundläggande mikroekonomisk teori bygger på att individer är rationella och 

nyttomaximerande genom att de under varje period väljer en kombination av varor och 

tjänster samt mellan en kombination av att spara och att låna. Den kombination som väljs 

baseras på individens preferenser om vad som ger högst nytta och behovstillfredsställelse vid 

varje given tidpunkt och i framtiden diskonterat till ett nuvärde. 

En vanlig grundläggande konsumtionsteoretisk modell är Marshalliansk efterfrågeteori. En 

Marshalliansk efterfrågefunktion kan skrivas: 13 

1 2( , ,..., , ) ( , )

1,...,
i i n iq D p p p M D p M

i n

= =

=
 (2.1) 

Där iq  är efterfrågad kvantitet av vara i, ip  är priset på vara i, M är inkomsten och p är en 

vektor av alla priser på samtliga varor i ekonomin. iD är efterfunktionen för vara i, som 

baseras på konsumentens preferenser. Funktionen visar hur en variabel påverkar efterfrågad 

kvantitet av varan medan alla övriga hålls konstanta. 

Förändringar i efterfrågad kvantitet till följd av att priset förändras kan delas upp i två 

effekter, inkomst- och substitutionsseffekt. Dessa kan förklaras genom en tänkt ekonomi där 

det bara finns två varor. Om priset på vara ett sjunker samtidigt som priset på vara två, 

inkomsten och konsumentens preferenser hålls konstanta, kommer två saker att hända: 14 

1. Totala utgifter för att erhålla de ursprungliga kvantiteterna av vara ett och två har 

sjunkit. Konsumenten kan alltså öka sin konsumtion av den ena varan utan att minska 

konsumtionen av den andra varan, den reala inkomsten har då ökat. 

2. Relativpriset på varorna i ekonomin utryckt som antal enheter av vara ett som vara två 

kostar eller omvänt, har förändrats till att vara två har blivit dyrare relativt vara ett. 

                                                 
13 Gravelle och Rees, Microeconomics, s. 29. 
14 Axelsson m.fl., Mikroekonomi, s. 51–53; Gravelle och Rees, Microeconomics, s. 31–36. 
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Inkomsteffekten kommer här att vara förändringen i efterfrågad kvantitet som uppstår när 

priset på vara ett sjunker, givet att relativpriset skulle ha hållits konstant. 

Substitutionsseffekten kommer här att vara förändringen i konsumtionen av vara ett när priset 

sjunker givet att realinkomsten skulle ha hållits konstant.15 

Inkomsteffekten ovan kan tolkas som den höjda nytta konsumenten kan uppnå vid oförändrad 

inkomst. Substitutionsseffekten kan tolkas som att konsumenten byter ut konsumtion av vara 

två mot vara ett, när vara ett har blivit relativt billigare relativt vara två.16 

2.1.1 Elasticitet 

Med elasticitet menas relationen mellan en förändring i en varas pris och konsumerad 

kvantitet av varan uttryckt i procent. Det definieras som: 17 

,

Procentuell förändring i konsumerad kvantitet av vara q

Procentuell förändring i priset p på vara qp qE =  (2.2) 

,p qE är i detta fall vad som kallas för egenpriselasticiteten för varan q, eftersom konsumerad 

kvantitet av vara q jämförs med priset på priset på den samma. När konsumerad kvantitet av 

vara q istället jämförs med priset på en annan vara kallas det för korspriselasticitet. 

Givet definitionen ovan kan priselasticiteten för varan q beräknas enligt följande 18: 

, *p q

dq
dq pq

E
dp dp q

p

= =   (2.3) 

På samma sätt går det också att räkna ut inkomstelasticiteten, 
,M qE . Sambandet beskriver 

relationen mellan förändringen i inkomsten (som betecknas M) och förändringen av 

konsumerad kvantitet av varan q. 

Egenpriselasticiteten (E) av en normal vara kommer att vara negativ eftersom en ökning av 

priset leder till en minskning av konsumerad kvantitet. I detta fall går både inkomsteffekten 

och substitutionseffekten i samma riktning. Elasticiteten, ε  kommer därför vidare i uppsatsen 

att definieras på följande sätt för att elasticiteten av en normal vara skall vara ett positivt tal: 

                                                 
15 Gravelle och Rees, Microeconomics, s. 31–36. 
16 Axelsson m.fl., Mikroekonomi, s. 53. 
17 Ibid., s. 147. 
18 Ibid., s. 146–156. 
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, ,p q p qEε = −    (2.4) 

På samma sätt som man kan beräkna elasticiteterna för en enskild individ kan elasticiteten för 

en hel marknad beräknas. Genom att studera den totala konsumerade kvantiteten på 

marknaden blir den beräknade elasticiteten det vägda medelvärdet av samtliga individers 

elasticitet som deltar på marknaden. I detta medelvärde är viktningstalet var och ens 

konsumerade kvantitet som andel av total konsumerad kvantitet. Förfarandet förenklar 

avsevärt studien av elasticiteten för en vara, då det är förknippat med stora svårigheter att 

erhålla en enskild individs efterfrågeelasticitet.19 

, ,

1 ,

n
h i h ih

h
i h h i g

dq qp

dp q q
ε

=

 
= − ⋅ ⋅  

 
∑    (2.5) 

Ovan i ekvation (2.5) beräknas detta som elasticiteten för vara h är lika med summan av 

samtliga individers elasticitet för varan multiplicerats med varje individs utgift för varan.  

Wold (1940) har även visat att det är möjligt att beräkna elasticiteten för en grupp varor på 

samma sätt som elasticiteten för enskilda varor. Skattningen av varugruppens elasticitet som 

då erhålles är ett viktat medelvärde av elasticiteten för samtliga varor som ingår i 

varugruppen. Viktningen består av varje varas budgetandel av konsumentkollektivets totala 

budget för den aktuella varugruppen.20 

1 1 ...

n
i i i

g
i i i n

dq p q

dp q q q
ε

=

 
= − ⋅ ⋅ + + 
∑   (2.6) 

Detta uttrycks ovan som elasticiteten för varugruppen g är lika med summan av samtliga n 

varor som ingår i varugruppen multiplicerat med varje varas budgetandel. 

2.1.2 Becker-Murphymodellen 

Becker-Murphymodellen är en modell som beskriver konsumtion av beroendevaror som till 

exempel tobaksprodukter. I modellen antas konsumenter vara rationella och framsynta. De 

                                                 
19 Wold, Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar, s. 21. 
20 Ibid., s. 22. 
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rationella konsumenterna förväntar sig alla kända framtida konsekvenser av de beslut som de 

fattar idag. Modellen utgår även ifrån att alla individer är nyttomaximerande.21 

Att konsumenterna antas vara rationella är något som vid en första anblick kan tyckas 

märkligt, beroende är något som ofta ses som motsatsen till rationellt beteende. Modellen 

förklarar antagandet genom att individer som uppnår ett beroende får andra preferenser och en 

annan nyttodiskonteringsränta än vad de skulle haft om de inte haft ett beroende. Utifrån de 

förändrade preferenserna och diskonteringsräntan agerar även dessa individer rationellt, därav 

är modellen i grunden baserad på Rational Choice Theory.22 

Modellen bygger på att konsumtion av beroendevaror under tidigare perioder påverkar 

marginalnyttan av konsumtion av samma vara idag. Detta kan tolkas som att ökad konsumtion 

av tobaksprodukter en period, leder det till att den marginella nyttoförändringen av 

ytterliggare en enhet mer eller mindre av samma produkt ökar i nästa period. 23 

Ett illustrativt exempel på att marginalnyttan i nuvarande period påverkas av konsumtionen 

föregående period är de federala skattehöjningar på cigaretter som genomfördes år 1993 i 

USA. De fick effekten att konsumtionen år 1993 sjönk relativt föregående år och vad som 

sannolikt skulle ha varit fallet utan skattehöjningar. Detta på grund av de högre priserna 

gjorde att konsumenterna sänkte sin konsumtion av varan, dessutom sjönk även de 

amerikanska konsumenternas cigarettkonsumtion året efter, eftersom den minskade 

konsumtionen år 1993 gjorde att marginalnyttan av cigarettkonsumtion år 1994 sjönk. När 

konsumtionen år 1994 sjönk påverkades marginalnyttan även året därpå. Samma mönster kom 

att upprepa sig och konsumtionen stabiliserade sig på en lägre nivå för all framtid, givet allt 

annat lika.24  

Modellen kan även illustreras med två rökare, en som röker mycket period ett och en som 

röker lite under samma period. Konsumtionen kan här tolkas som ett mått på hur beroende av 

cigaretter dessa två individer är, vilket innebär att den konsument som rökte mycket den första 

perioden skulle må sämre av att minska sitt rökande i nästa period och uppleva en större 

nyttominskning än om den andre konsumenten skulle genomföra samma minskning. 

Kontexten är att den förste individen har högre marginalnytta av cigaretter i period två än den 

                                                 
21 Becker, Grossman, och Murphy, An empirical analysis of cigarette addiction, s. 396. 
22 Becker och Murphy, ”A theory of rational addiction”, s. 675–677. 
23 Becker, Grossman, och Murphy, An empirical analysis of cigarette addiction, s. 396. 
24 Ibid., s. 397. 
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andra individen eftersom han rökte mer den första perioden och har därigenom ett större 

beroende. 

Rationella individer värderar all tillgänglig relevant information vid beslut. Idag är det allmänt 

välkänt bland konsumenter att konsumtion av vissa tobaksprodukter leder till negativa 

hälsoeffekter i framtiden. Framtida negativa effekter diskonteras av individer till ett mindre 

men dock fortfarande negativt värde i nuvarande period, kallat nuvärde. Diskonteringen görs 

med individers interna nyttodiskonteringsränta, något som skiljer sig åt mellan olika individer. 

Individer med hög nyttodiskonteringsränta bryr sig mindre om framtida positiva eller negativa 

effekter av de beslut som de tar idag än vad motsvarande individ med en låg 

nyttodiskonteringsränta skulle göra. 

Högre konsumtion under tidigare perioder av hälsoskadliga och beroendeframkallande varor 

påverkar nuvarande konsumtion genom att marginalnyttan av nuvarande konsumtion ökar 

mer än nuvärdet av framtida marginella negativa hälsoeffekter. 

Becker-Murphymodellen kan uttryckas enligt följande: 

1
1

1

Max ( , , , )

1

(1 )

t
t t t t t

t

U C C Y eβ

β
φ

∞
−

−
=

=
+

∑
 (2.7) 

Med hänsyn till budgetrestriktionen: Inkomsten  = ( , )t t t tM w G  

Uttrycket representerar summan av samtliga diskonterade nyttor till ett nuvärde för en individ 

som lever ett oändligt liv, där φ  representerar individens nyttodiskonteringsränta, tC är 

tobakskonsumtionen perioden t, 1tC −  är tobakskonsumtionen föregående period, tY  

representerar konsumtionen av alla andra varor och te är en variabel som kvantifierar alla 

andra livshändelser som genererar nytta. Maximeringen begränsas av budgetrestriktionen som 

är lika med inkomsten beroende av lönen tw  och den arbetsfria inkomsten tG .25 

En individ kan antingen ha en exponentiell nyttodiskonteringsränta där alla framtida nyttor 

diskonteras med samma ränta, eller en hyperbolisk nyttodiskonteringsränta. I det senare fallet 

                                                 
25 Ibid., s. 398. 
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varierar diskonteringsräntan med tiden och där ju längre in i framtiden nyttan uppkommer, 

desto längre nyttodiskonteringsränta används.26 

Detta kan uttryckas som: 

/( ) (1 )

( )  Diskonteringsfaktor

( )*  Nuvärdet

t t

t

t U

η αφ α
φ
φ

−= +

=

=

 (2.8) 

tU är den nytta som uppkommer i period t, η  är en konstant. α är hur hyperbolisk 

nyttodiskonteringen är, dvs. hur mycket diskonteringsfunktionen avviker från den 

exponentiella funktionen. Då α går mot noll, närmar sig den hyperboliska 

nyttodiskonteringsfunktionen den exponentiella uttryckt som: 27 

( ) tt e ηφ −=     

                                                 
26 Loewenstein och Prelec, ”Anomalies in intertemporal choice”, s. 579–581. 
27 Ibid., 579–581. 
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3. Tidigare studier 

Avsnittet presenterar ett urval av tidigare studier samt vilka resultat dessa har kommit fram 

till.  

Enligt beräkningar av dåvarande Riksrevisionsverket är priselasticiteten för tobak omkring 1 

eller lägre, dvs. en procents höjning av priset leder till en procents eller mindre minskning i 

efterfrågan. 28 29 

Den egenpriselasticitet som används vid beräkningar av förändrade cigarettpriser i 

Finansdepartementets rapport, Beräkningskonventioner 2012 ligger på 0,4 och är uppskattad 

av Världsbanken. Vid motsvarande beräkningar för pip- och rulltobak används 

priselasticiteten 0,8. För snus finns dock ingen tillförlitlig uppskattning att tillgå enligt 

rapporten. 30 

Chaloupka m.fl. (2000) tar upp att ett flertal studier har kommit fram till att priselasticiteten 

på cigaretter i flertalet höginkomstländer ligger på ett värde mellan 0,2 till 0,5. Motsvarande 

siffror för låg- och medelinkomstländer är mellan 0,5 och 1,0.31 Vidare konstateras att 

modeller som syftar till att skatta storleken på pris- och inkomstelasticiteten för 

tobaksprodukter även har andra faktorer som påverkar. Exempel på faktorer kan vara 

mängden tobaksreklam, förändrade lagar och policys samt ökad medvetenhet om 

tobakskonsumtionens hälsoeffekter.32 

Becker m.fl. (1994) som studerar priselasticiteten på både lång och kort sikt för cigaretter 

kommer fram till att en höjning av priset med 10 procent leder till en konsumtionsminskning 

på kort sikt med 4,0 procent och på lång sikt med 7,5 procent.33 Vilket betyder att den 

långsiktiga ökningen i skatteintäkterna kommer vara betydligt mindre än den kortsiktiga 

ökningen.34 

                                                 
28 Skattestatistisk årsbok 2001, s. 112. 
29 Då Skatteverket i rapporten hänvisar till beräkningar som gjorts hos dåvarande Riksrevisionsverket. Dessa 
beräkningar har efter efterforskning inte lyckats finnas och därför används enbart här en sekundärkälla. 
Informationen bör därför användas med försiktighet. 
30 Beräkningskonventioner 2012, s. 160–161. 
31 Chaloupka m.fl., ”The taxation of tobacco products”, s. 10–11. 
32 Ibid., s. 11. 
33 Becker, Grossman, och Murphy, An empirical analysis of cigarette addiction, s. 410. 
34 Ibid., s. 396. 
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En höjd skattesats förväntas få den effekten att priset stiger. Hur mycket priset stiger vid en 

given skattehöjning beror på vilken typ av konkurrensförhållande och efterfrågestruktur som 

marknaden karaktäriseras av. 

När efterfrågan på marknaden är fullständigt oelastisk, (ε = 0) kommer efterfrågad kvantitet 

inte påverkas av varans pris. När detta förekommer leder en skattehöjning till att priset på 

varan kommer att stiga med motsvarande 100 procent av den genomförda skattehöjningen. 

Skattehöjningen kan sägas då betalas till fullo av konsumenterna.35 

När efterfrågan istället är fullständigt elastisk, (ε = ∞ ) kommer även en mycket liten höjning 

av priset få den effekten att hela efterfrågade kvantiteten på marknaden elimineras. Om detta 

förekommer skulle en höjning av skatten inte leda till någon förändring av priset eftersom 

utrymmet för prishöjningar är obefintligt. Producenterna kan då sägas betala hela 

skattehöjningen. 36 

I alla fall där emellan, då 0 < ε < ∞  skulle priset stiga med mellan 0 och 100 procent av den 

genomförda skattehöjning och man kan säga att producenter och konsumenter delar på 

skattehöjningens börda. Fördelningen mellan konsumenter och producenter beror på storleken 

på efterfrågeelasticiteten, ε. 

I en marknad med perfekt konkurrens, där den långsiktiga produktionskostnaden är konstant 

och där producenternas vinstmarginaler redan är hårt pressade, skulle en skattehöjning till 

fullo betalas av konsumenterna genom att priset stiger motsvarande nästan hela 

skattehöjningen. Att priset inte stiger fullt ut med hela skattehöjningen beror på att marknaden 

når en ny jämvikt där konsumerad kvantitet har sjunkit, vilket får priset att sjunka relativt vad 

som skulle ha skett om den konsumerade kvantiteten inte hade minskat.37 

Skattebördan kommer att delas mellan producenter och konsumenter beroende på efterfrågans 

och utbudets priselasticitet om hela marknaden istället innehas av en monopolist. 

Fördelningen i detta fall kommer även här vara beroende av efterfrågans och utbudets  

                                                 
35 Axelsson m.fl., Mikroekonomi, s. 174. 
36 Ibid., s. 175. 
37 Chaloupka m.fl., ”The taxation of tobacco products”, s. 6. 
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priselasticitet. 38 Monopol på marknaden för tobaksprodukter har varit vanligt historiskt i 

många fall världen över, till exempel i Sverige bland annat mellan åren 1915 och 1961.39 

Dagens marknad för tobaksprodukter är numera något som man skulle kunna kalla för en 

oligopolmarknad40. I Sverige står exempelvis en enskild skatteskyldig för 98 procent av alla 

skatteinbetalningar avseende tobakskatt.41 Det är dock inte producenter utan distributörer som 

betalar tobaksskatt i Sverige och detta företag är även importör och distributör av andra 

producenters varor. Det är inte så att denna aktör innehar 98 procent av produktionen för den 

Svenska tobaksmarknaden, men detta visar på det faktum att marknaden domineras av ett 

fåtal aktörer, vilket kännetecknar oligopolmarknader. Oligopolstrukturen är något som har 

effekt på prisbildningen av produkterna och hur en skatteförändring får genomslag på varans 

pris.42 

Många studier har försökt förklara vad oligopolstrukturen har för effekt på prisförändringar 

vid skattehöjningar, vissa av dessa studier menar att producenterna bär en vis del av 

skattehöjningen. Andra studier visar att priset istället stiger med lika mycket eller mer än vad 

som skatten höljts med. Slutsatsen av dessa studier är obestämd och kan inte säga något om 

vad marknadsstrukturen i Sverige skulle ha för betydelse för prisbildningen.43 

Seaman (2003) konstaterar att skattehöjningar på tobaksprodukter i amerikanska delstater har 

en historia av att generera ökade skatteintäkter, dock är det mycket komplext att uppskatta 

storleken på intäktsökningen vid en given skattehöjning.44 

Många amerikanska tobaksskattehöjningar har misslyckats med att uppnå de på förhand 

uppställda prognoserna över hur stora tillskott de skall ge delstatens intäkter. Som exempel 

ges att när delstaten Illinois höjde skatten 2002 med 40 cent per paket cigaretter förväntades 

detta generera 19 miljoner dollar i ökade intäkter varje månad. Det faktiska utfallet blev bara 

13 Miljoner dollar per månad, något som visar på svårigheten att prognostisera något så 

komplext som tobakskatteintäkter vid förändrade skattesatser.45 

                                                 
38 Ibid. 
39 ”Swedish Match, Företagspresentation 2006 - Who we are, What we do”, s. 4. 
40 Axelsson m.fl., Mikroekonomi, s. 251–260. 
41 Skattestatistisk årsbok 2001, s. 140. 
42 Chaloupka m.fl., ”The taxation of tobacco products”, s. 6. 
43 Ibid. 
44 Seaman, ”The Economics of Cigarette Taxation”, s. 17. 
45 Ibid., s. 18. 
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Den genomsnittliga skatteintäktselasticiteten, definierat som procentuell förändring i 

skatteintäkt per procent förändring i skattesatsen, i 23 fall av amerikanska delstatliga 

tobaksskattehöjningar mellan år 1993 och 2000 beräknas vara 0,731. Vilket betyder att en 

höjning av tobaksskatten med 10 procent skulle öka statens intäkter med 7,31 procent.46 

Erfarenheter från West Virginia visar att priselasticiteten på cigaretter uppgår till 0,46.47 En 

fördel med denna studie är att den gjordes utan att anta att elasticiteten är konstant. 

Beräkningar visar att stigande priser leder till att efterfrågan blir mer priskänslig och 

elasticiteten stiger.48 

Chaloupka m.fl. (2000) kommer fram till prognosen om det i Sverige skulle ske en ökning av 

skatten på cigaretter med 10 procent, skulle det leda till en minskning av konsumtionen med 

2,76 procent och en ökning av statens skatteintäkter med 6,96 procent. I USA som har en 

lägre beskattning av cigaretter och lägre priser på cigaretter än Sverige motsvarar den federala 

plus den genomsnittliga delstatliga tobaksskatten 30 procent av priset, för Sverige är skatten 

hela 69 procent av priset. Samma skattehöjning i USA skulle leda till en 

konsumtionsminskning på 1,20 procent och en skatteintäktsökning på 8,68 procent. 49 

                                                 
46 Ibid., s. 20. 
47 Ibid., s. 22; Guhl, ”An Econometric Analysis of West Virginia’s Cigarette Tax Hike?”, s. 819. 
48 Seaman, ”The Economics of Cigarette Taxation”, s. 25. 
49 Chaloupka m.fl., ”The taxation of tobacco products”, s. 41–49. 
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4. Data 

I avsnittet kommer datamaterialet som ligger till grund för studien att presenteras. 

Data har inhämtats från de Statliga myndigheterna, Finansdepartementet och Statistiska 

Centralbyrån. 

Tobakskonsumtionens storlek har inhämtats via Finansdepartementets redovisning av den 

beskattade mängden tobaksprodukter. Datamaterialet visar inte konsumtionen av 

tobaksprodukter i Sverige, utan antalet beskattade enheter. Från samma källa kommer även 

data för de olika skattesatserna på tobaksprodukterna. Datamaterialet omfattar åren 1996-

2010.50 

Tobaksprisets utveckling har inhämtats från SCB:s redovisning av konsumentprisindexs 

delindex 02.2 Tobak:s årsmedeltal enligt COICOP-klassificering. Datamaterialet omfattar 

åren 1996-2010. 51 

Efter kontakt med tjänstemän på SCB har även viktingstalen för delindexet 02.2 Tobak:s 

underkategorier erhållits. Delindexet 02.2 Tobak:s vikt av total KPI52 uppgår till 15,27 av 

1000, vilket motsvarar 1,527 procent av totala konsumentprisindex. Delindexet består utav 

underkategori 2310 Cigaretter med viktningen 9,46 (ca 61,95 procent av 02.2 Tobak), samt 

2311 Andra Tobaksprodukter med viktningen 5,81 (ca 38,05 procent av 02.2 Tobak). 

Konsumentprisindex utveckling har inhämtats från SCB:s redovisning av konsumentprisindex 

årsmedeltal. Datamaterialet omfattar åren 1996-2010. 53 

Medelinkomsten har inhämtats från SCB:s redovisning av hushållens inkomster. 

Datamaterialet omfattar åren 1996-2010.54 

Befolkningens utveckling har inhämtats från SCB:s redovisning av Sveriges befolkning 

uppdelat efter födelseår. Datamaterialet omfattar åren 1996-2010. 55 

                                                 
50 Beräkningskonventioner för 2002; Beräkningskonventioner för 2003; Beräkningskonventioner för 2004; 
Beräkningskonventioner för 2005; Beräkningskonventioner för 2006; Beräkningskonventioner 2007; 
Beräkningskonventioner 2008; Beräkningskonventioner 2009; Beräkningskonventioner 2010; 
Beräkningskonventioner 2011; Beräkningskonventioner 2012. 
51 Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100 efter varu-/tjänstegrupp  och tid. 
52 Konsumentprisindex 
53 Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100. År 1980-2011. 
54 Inkomstsumma för samtliga hushåll, mnkr efter inkomstkomponent och tid. 
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4.1 Variablernas konstruktion 

Nedan redovisas hur datamaterialet har behandlats för att kunna genomföra studien. 

4.1.1 Tobakskonsumtionsindex 

Variabeln Tobakskonsumtionsindex har konstruerats på det sätt att alla tobaksprodukter som 

beskattas i Sverige, förutom cigarrer och cigariller har vägts ihop till ett index. Anledningen 

till att dessa två produkter har exkluderats beror på den redovisning av konsumentprisindex 

delindex för tobak som SCB tillämpar.  

Delindexet 02.2 Tobak består enbart av de två underkategorierna Cigaretter och Andra 

Tobaksprodukter. Uppbyggnaden av kategorin Andra Tobaksprodukter har inte lyckats 

erhållas från SCB. Enbart de produkter som redovisats i samma enhet och kan summeras utan 

att vidare beräkningar har tagits i beaktning. Dessa är snus, pip- och rulltobak samt tuggtobak 

och redovisas i antalet kilogram till skillnad från cigarrer och cigariller som redovisas i antalet 

enheter, därför går de inte att väga in i indexet utan kännedom om viktningstalen. 

Beräkningen har gått till på följande sätt att cigarettkonsumtionen för varje år har dividerats 

med cigarettkonsumtionen år 1996, därmed erhålls försäljningen varje år i relativt 

försäljningen det första året i serien. Viktningstalet för Cigaretter, 9,46 multiplicerats med 

den kvot som erhålles. På samma sätt som för cigaretter har konsumtionen av de tre övriga 

tobaksprodukterna summerats och dividerats med motsvarande summa för år 1996. Kvoten på 

konsumtionen av de övriga tobaksprodukterna i relation till 1996 års konsumtion har  

multiplicerats med viktningstalet för Andra Tobaksprodukter, 5,81. Summan av produkterna 

som erhållits för Cigaretter och Andra Tobaksprodukter har dividerats med summan av 

viktningstalen 15,27, resultatet som har erhållits divideras med Sveriges befolkning som är 15 

år eller äldre det aktuella året, för att få per capita justerat data. 

För att få den totala försäljningen av tobaksprodukter bestående av cigaretter och övriga 

tobaksprodukter uttryckt i enheter av 1996 års försäljning har resultatet som erhållits 

dividerats med motsvarande kvot för år 1996. 

                                                                                                                                                         
55 Folkmängden i riket efter civilstånd, ålder och kön. År 1968-2011. 
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(Se Tabell 7, Appendix 1) 

Indexet har konstruerats med beaktande om vad som anges i avsnitt 2.1.1 om beräkning av 

elasticiteten för varugrupper. Dock har inte viktningen gjorts med konsumentkollektivets 

budgetandelar, detta för att data över dessa inte har funnits tillgängliga. Istället har vikning 

mellan Cigaretter och Andra Tobaksprodukter följt SCB:s viktningstal. Viktningen intrent 

inom kategorin Andra Tobaksprodukter har gjorts med konsumerad kvantitet som andel av 

total konsumerad kvantitet mätt i antalet kilogram för de produkter som ingår i kategorin 

Andra Tobaksprodukter.56 

                                                 
56 Wold, Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar, s. 22. 
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4.1.2 Medelinkomst 

Medelinkomsten har beräknats på följande sätt att den totala disponibla inkomsten för varje år 

har dividerats med det aktuella årets KPI-tal från en serie där KPI 1996 = 1,0. På detta sätt 

erhålls den disponibla inkomsten utryckt i 1996 års priser. För att få det i termer av per capita 

har kvoten delats med total befolkning.  

1,
t t

t

t
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B
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(Se Tabell 8, Appendix 1) 

4.1.3 Tobaksprisindex 

Tobaksprisindex har beräknats på följande sätt att SCB:s redovisade tobaksprisindex har 

dividerats med det aktuella årets KPI-tal från en serie där KPI 1996 = 1,0. Tobaksprisets 

utveckling har därmed realvärdesjusterats och utryckts i 1996 års priser. Talet har dividerats 

med tobaksprisindex för år 1996 för att få ett index där serien börjar på 1,0 år 1996. 
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(Se Tabell 9, Appendix 1) 

4.1.4 Föregående års tobakskonsumtionsindex 
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4.1.5 Tobaksskatteindex 

Beräkningen av Tobaksskatteindex har stora likheter med beräkningen av 

Tobakskonsumtionsindex eftersom den baseras på samma viktningsprincip. 

Den totala beskattningen för cigaretter som inkluderar både styckskatten och den 

värderelaterade skatten har först dividerats med KPI för motsvarande år. Därefter har den 

realvärdejusterade totala skattesatsen mätt som kronor per enhet dividerats med skattesatsen 

år 1996 och ger den realvärdejusterade skatteutvecklingen för cigarettskatten utryckt i enheter 

av 1996 års skattsats. På samma sätt som vid tidigare indexberäkning divideras detta med 

viktningstalet 9,46 för cigaretter. Övriga tobaksprodukters realvärdejusterade skattesatser 

summeras på motsvarande sätt som vid tidigare beräkningar. Summan delas därefter med den 

totala konsumerade kvantiteten av de tre produkter, vilket gav den genomsnittliga 

skatteintäkten för dessa tre övriga tobaksprodukter per kilogram utryckt i 1996 års priser och 

divideras sen med motsvarande tal för år 1996 för att utrycka skattsatsen i enheter av 1996 års 

skattesats. Resultatet som gavs multipliceras med viktningstalet för Andra tobaksprodukter, 

5,81. Slutligen divideras summan av viktningen av cigarettskatten och övriga tobaksskatten 

med summan av viktningstalen, 15,27. 

2, 2, 3, 3, 4, 4,
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*9, 46 *5,81
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T Q T Q T QT

Q Q Q
X

+ +
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(Se Tabell 10, Appendix 1) 
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Indexet har konstruerats med beaktande om vad som anges i avsnitt 2.1.1 om beräkning av 

elasticiteten för varugrupper. För information om avvikelser angående viktning se avsnitt 

4.1.1 

4.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 1 

  Min Medel Max Standardavikelse N 

Tobakskonsumtion, Y 0,715 0,865 1,000 0,0962 15 

Medelinkomst, X1 110351 130503 148915 11324 15 

Tobaksprisindex, X2 1,000 1,314 1,723 0,215 15 

FGR_Tobakskonsumtion, Yt-1 0,715 0,874 1,000 0,092 14 

Tobaksskatteindex, X3 1,000 1,530 2,181 0,404 15 

Tobakskonsumtion, ln(Y) -0,336 -0,151 0,000 0,114 15 

Medelinkomst, ln(X1) 11,611 11,776 11,911 0,088 15 

Tobaksprisindex, ln(X2) 0,000 0,262 0,544 0,155 15 

FGR_Tobakskonsumtion, ln(Yt-1) -0,336 -0,140 0,000 0,109 14 
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5. Empirisk modell 

I avsnittet kommer den modell som använts i studien att presenteras, samt vilka villkor som 

skall uppfyllas för att den skall generera ett resultat som speglar verkligheten. 

För att skatta ett linjärt samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

används metoden Ordinary Least Square, vilket är en enkel statistisk metod vars syfte bygger 

på att minimera summan av alla feltermer när dessa kvadreras. 57 

2

1

OLS minimerar ( 1, 2,..., )
n

i
i

e i n
=

=∑   (5.1) 
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Slumpterm
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Y

Y
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=

 

OLS är även en modell som maximerar den förklarade variansen, ESS. Därav så minimeras 

den oförklarade variansen, RSS. 58 

�2 2 2( ) ( )ii iY Y Y Y e− = − +∑ ∑ ∑   (5.2) 

( 1, 2,..., )
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OLS är den bästa estimatorn givet att en uppsättning av sju stycken antaganden är uppfyllda: 
59 

1. Regressionsmodellen är linjär i koefficienterna och har en additiv felterm. 

2. Feltermens medelvärde för de olika observationerna är lika med, eller ungefär lika 

med noll. 

3. Ingen förklaringsvariabel är korrelerade med feltermen. 

                                                 
57 Studenmund, Using econometrics, s. 34–35. 
58 Ibid., s. 46. 
59 Ibid., s. 94. 
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4. Alla värden av slumptermen måste vara O-korrelerade med varandra, ej seriell 

korrelation. 

5. Feltermen har konstant varians, homoskedasticitet. 

6. Ingen förklaringsvariabel är en perfekt linjär funktion av någon annan 

förklaringsvariabel, ej multikollinearitet. 

7. Feltermen är aproximativt normalfördelad. Detta antagande är inte nödvändigt för att 

OLS skall skatta väntevärdesriktiga estimat, utan har istället betydelse vid 

hypotesprövningen då signifikansen prövas. 60 

När en eller flera av dessa antaganden inte är uppfyllda uppstår vissa problem med modellen. 

För vidare diskussion angående detta se kapitel 6.  

5.1 Funktionsform 

Att en regressionsmodell av OLS-typ används är innebär att modellen är linjär i 

koefficienterna. Antagande 2 i avsnitt 1.5.1 gäller om att samtliga elasticiteter är konstanta 

genom hela det studerade intervallet. Därför kan inte den första regressionen skattas i 

variablernas nuvarande form, det hade istället varit sambandet mellan pris och konsumerad 

kvantitet som varit konstant och elasticiteten varierat genom intervallet, vilket inte är fallet.61 

Modellen ska istället vara linjär i koefficienterna samtidigt som elasticiteten antas vara 

konstanta, därför måste modellen vara icke-linjär i variablerna. Funktionsformen Dubbel-Log 

väljs därför för att få en modell där antagande två i avsnitt 1.5.1 uppfylls. Samtliga variabler, 

både beroende och oberoende logaritmernas med den naturliga logaritmen, ln().62 

Följande modell ges för att studera prisets påverkan på konsumtionen: 

0 1 1, 2 2, 3 1ln( ) *ln( ) *ln( ) *ln( )t t t t tY X X Y eβ β β β −= + + + +  (5.3) 

Den naturliga logaritmen ln() väljs då studien avser att skatta storleken på priselasticiteten på 

tobaksvaror. Enligt Wold (1940) så kan elasticiteten även utryckas som: 63 

                                                 
60 Ibid., s. 100–101. 
61 Ibid., s. 211–213. 
62 Ibid., s. 211–214. 
63 Wold, Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar, 16–17. 
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,

ln( )
*

ln( )p q

dq p d q

dp q d p
ε = − = −   (5.4) 

Dessutom gäller följande samband eftersom modellen är linjär i koefficienterna: 64 

ln( )

ln( )k

k

Y

X
β

∆
=
∆

  (5.5) 

Av ovanstående två uttryck kan det konstateras att när funktionsformen Dubbel-Log med de 

naturliga logaritmerna ln() används kommer värdena på koefficienterna även vara skattningar 

på det negativa värdet på elasticiteterna.65 

Tobakskonsumtionsindex:s priselasticitet med avsende på Tobaksprisindex att ges då av 

följande: 

3, 3Y Qε β= −    (5.6) 

Inkomstelasticiteten kommer på motsvarande sätt att ges av: 

1, 1Y Qε β= −    (5.7) 

Följande modell används sen för att skatta sambandet mellan skattesatsen och priset på 

tobaksprodukter: 

2, 5 4 3,*t t tX X eβ β= + +   (5.8) 

Modellen är inte utav formen Dubbel-Log då sambandet mellan en höjning av skatten och en 

höjning av priset antas vara linjärt. 

                                                 
64 Studenmund, Using econometrics, s. 214. 
65 Ibid., s. 213. 
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6. Resultat 

Nedan redovisas de resultat som framkommit under studiens gång. Först presenteras de test 

som genomförts för att se att modellen är korrekt konstruerad och uppfyller de antaganden 

som ställs av en modell av OLS-typ. Därefter presenteras de resultat som framkommit och 

vilka skattningar som β-koefficienterna har givit. Presentationen genomförs i två steg, dels i 

en studie av prisets påverkan på konsumtionen och därefter skattens påverkan på priset. Under 

diskussionsavsnittet presenteras resultatet av de två studierna tillsammans utifrån de 

kvantiteter och priser som gällde år 2010. 

En fördel med att använda en OLS-modell är att det är en robust modell, mindre avvikelser 

ifrån antagandena i avsnitt 5 påverkar inte väntevärdesriktigheten hos estimatorerna. Trots 

detta genomförs nedan en uppsättning test för att kontrollera antagandenas uppfyllelse för att 

få en uppfattning om möjliga felkällor i studien. 

6.1 Studie av prisets påverkan på konsumtionen 

6.1.1 Test för seriell korrelation 

Seriell korrelation betyder att varje periods felterm är beroende av föregående periods felterm 
enligt ett visst samband, p. 66 

1

slumpterm
t t t

t

e pe u

u
−= +

=
  (6.1) 

Med Durbin-Watsontestet undersöks om koefficienten p är signifikant skilt från 0.  

0 : 0
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Vid värden mindre än 0,81 kan H0 förkastas och problem med seriell korellation föreligger 

eftersom p >0. Vid värden större än 1,75 kan det med 5 procent signifikans konstateras att 

                                                 
66 Ibid., s. 315–318. 
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inga problem med seriell korrelation föreligger. Vid värden däremellan är testet obestämt och 

kan inte avgöra om seriell korrelation föreligger.67 

Det värde enligt Durbin-Watson som erhållits i modellen är 1,066 och testet kan därför inte 

säga någonting om det föreligger problem i modellen med seriell korrelation. Vid en studie av 

feltermerna (Diagram 16, Appendix 1) kan det dock konstateras att det inte är uppenbart att 

det råder ett samband mellan varje felterm och feltermen perioden före. Därav kan det antas 

att det inte är problem med seriell korrelation i modellen. 

6.1.2 Test för heteroskedasticitet 

Om en regressionsmodell lider av problem med heteroskedasticitet, betyder det att 

feltermenas varians inte är konstant. Vid problem med detta bryts antagande nummer fem i 

avsnitt 5 och variansen i feltermerna varierar.  

För att testa för problem med hetroskedasicitet genomförs test av typen Breusch-Pagan. 

Breusch-Pagantest genomförs för alla oberoende variabler, var och en för sig. Den variabel 

där förekomsten av hetroskedasicitet är störst är X2, Tobaksprisindex och testet för denna 

variabel redovisas nedan genom följande modell: 68 

                                                 
67 Ibid., s. 590–591. 
68 Breusch och Pagan, ”A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation”. 
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2
0 1 2,ln( ) *t t tZ uσ δ δ= + +   (6.2) 
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Observerat värde understiger kritiskt värde och därför kan inte nollhypotesen förkastas. Därav 

kännetecknas modellen av homoskedasicitet, och inga problem med hetroskedasticitet 

förekommer. 

Om antagande fem inte hade varit uppfyllt och modellen hade haft problem med 

hetroskedasticitet hade det haft effekten att OLS inte skattar väntevärdesriktiga värden på 

standardfelet för betakoefficienterna. 69 

Feltermernas fördelning i relation till de oberoende variablerna kan även studeras i Diagram 

18 - 20, Appendix 1. 

6.1.3 Test för multikollinearitet 

För att testa om det råder problem med multikollinearitet togs en korrelationsmatris fram. I 

matrisen går det att utläsa hur stor andel av variansen i en variabel som förklaras av variansen 

i en annan variabel. Gränsvärdet för om det råder problem med multikollinearitet är värden 

högre än 0,8.70 

                                                 
69 Studenmund, Using econometrics, s. 342–343. 
70 Ibid., s. 258. 
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Tabell 2 

  
Medelinkomst, 
X1 

Tobaksprisindex, 
X2 

FGR_Tobakskonsumtion, 
Yt-1 

Medelinkomst, X1 1,000 -0,633 -0,254 

Tobaksprisindex, X2 -0,633 1,000 0,646 

FGR_Tobakskonsumtion, Yt-1 -0,254 0,646 1,000 

 

Det högsta värdet som observeras är 0,646 och det konstateras att allvarliga problem med 

multikollinearitet inte förekommer i modellen. 

Det är också möjligt att en variabel korrelerar alla andra förklaringsvariabler i motsats för som 

i testet ovan, var och en för sig. För att undersöka om multkollinearitet av sådan typ 

förekommer används testet Variance Inflation Factor, VIF.71 

Observerade värden på VIF i modellen: 

Tabell 3 

Medelinkomst, 
X1 

Tobaksprisindex, 
X2 

FGR_Tobakskonsumtion, 
Yt-1 

1,791 2,876 1,843 

 

Det allmänt accepterade kritiska värde på VIF, där det råder problem med multikollinearitet är 

VIF > 5. Värden högre än det kritiska värdet har inte observerats, därav kan problem med 

multikollinearitet avskrivas.72 

6.1.4 Studie av feltermernas fördelning 

För antagande 2 och 7 i avsnitt 5 skall gälla måste feltermernas fördelning studeras. För att 

antagandena skall vara uppfyllda skall de vara normalfördelade och ha medelvärdet nästan 

lika med noll. 

Antalet observationer uppgår enbart till 14 stycken och är det svårt att dra några slutsatser om 

antagandena är uppfyllda eller inte. 

Enligt Diagram 12 (Appendix 1) går det att se att fördelningen enligt histogrammet inte följer 

fördelningen av en normalfördelning. Fördelningens medelvärde är dock nästan lika med noll, 

                                                 
71 Ibid., s.259. 
72 Ibid., s. 260. 
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vilket gör att antagande 2 därmed är uppfyllt. Avvikelsen antas inte vara stor nog för att 

påverka studiens resultat.  

Enligt Diagram 13 (Appendix 1) kan man utläsa att feltermerna plottade i en graf i mycket 

stor utsträckning följer linjen för förväntade värden vid en normalfördelning. Därför dras 

slutsatsen att modellen uppfyller de krav som ställs på en OLS-modell, . 

6.1.5 Resultatpresentation 

Nedan presenteras de resultat som framkommit genom den statistiska regressionsanalysen. 

Tabell 4 

Variabler Parameterestimat, β Signifikansnivå T-värde 

Konstant -0,099 0,004 -3,662 

Medelinkomst, X1 0,780 0,004 3,670 

Tobaksprisindex, X2 -0,912 0,000 6,186 

FGR_Tobakskonsumtion, Yt-1 0,001 0,996 0,005 

Justerat värde på R2 = 83,5 % 

Resultatet ovan innebär att ökning med 10 procent i priset leder till att konsumtionen sjunker 

med 9,12 procent och på samma sätt leder en ökning av inkomsten med 10 procent till en 

ökning av tobakskonsumtionen med 7,8 procent. 

Den enda variabel som inte har en signifikant påverkan på konsumtionen av tobaksprodukter 

är föregående periods konsumtion (för vidare diskussion angående detta se avsnitt 6.4). 

Övriga koefficienters signifikansnivå ligger väl under gränsvärdet på 0,05, vilket indikerar en 

statistisk signifikans på 5 procent. 

För att undersöka variablernas sammanlagda signifikans görs ”goodness-of-fit”-test. Testet 

görs enligt följande hypotesprövning: 

0 1 2 3

1 2 3

: 0

: 0,  0,  0

22,944

3,34

A

obs

krit

H

H

F

F

β β β

β β β

= = =

≠ ≠ ≠
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=

  (6.3) 

Det observerade värdet överstiger det kritiska värdet och därmed kan nollhypotesen förkastas, 

vilket betyder det att variablerna tillsammans har en statistisk signifikant påverkan på 

konsumtionen av tobaksprodukter. 
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6.2 Studie av skattens påverkan på priset 

6.2.1 Test för seriell korrelation 

För en närmare beskrivning se avsnitt 6.1.1 

0 : 0

: 0
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Signifikansnivå = 5 %
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>

=
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=

 (6.4) 

Vid värden mindre än 1,08 kan H0 förkastas och problem med seriell korrelation föreligger 

eftersom p >0. Vid värden större än 1,36 kan det med 5 procents signifikans konstateras att 

inga problem med seriell korrelation föreligger. Vid värden mellan 1,08 och 1,36 är testet 

obestämt och kan inte avgöra om seriell korrelation föreligger.73 

Värdet enligt Durbin-Watsontestet som erhållits i modellen uppgår till 1,124, vilket betyder 

att testet inte kan säga någonting om det föreligger problem i modellen med seriell 

korrelation. Vid en studie av Diagram 17 (Appendix 1) kan det konstateras att det inte är 

uppenbart att det råder ett samband mellan varje felterm och feltermen perioden före, därav 

kan det antas att det inte är problem med seriell korrelation i modellen. 

6.2.2 Test för heteroskedasticitet 

För beskrivning av heteroskedasticitet, se avsnitt 6.1.2 

Test för hetroskedasticitet genomförs med Breusch-Pagantest genom följande modell: 

                                                 
73 Ibid., s. 590–591. 
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2
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Observerat värde understiger kritiskt värde, vilket betyder att nollhypotesen inte kan 

förkastas. Modellen kännetecknas därav av homoskedasicitet.74 

Feltermernas fördelning i relation till de oberoende variablerna kan även studeras i Diagram 

21 (Appendix 1). 

6.2.3 Test för multikollinearitet 

Regressionen är av enkel typ med enbart en förklarande variabel, därför finns per definition 

inga problem med multikollinearitet. För vidare förklaring av multikollinearitet, se avsnitt 

6.1.3 

6.2.4 Studie av feltermernas fördelning 

För antagande 2 och 7 i avsnitt 5 skall gälla måste feltermernas fördelning studeras. För att 

dessa antaganden skall vara uppfyllda, ska feltermerna vara normalfördelade och medelvärdet 

ska vara nästan lika med noll. 

Antalet observationer uppgår enbart uppgår till 15 stycken och det är därför svårt att dra några 

slutsatser om antagandena gäller eller inte. 

                                                 
74 Breusch och Pagan, ”A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation”. 
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Enligt Diagram 14 (Appendix 1) går det att se att fördelningen enligt histogrammet inte följer 

fördelningen av en normalfördelning. Fördelningens medelvärde är dock nästan lika med noll, 

vilket gör att antagande 2 därmed är uppfyllt. 

Enligt Diagram 15 (Appendix 1) kan man utläsa att feltermerna plottade i en graf, i stor 

utsträckning inte följer linjen för förväntade värden vid normalfördelning. 

Då antalet observationer är få skall det inte dras några stora slutsatser om att antagandena inte 

är uppfyllda, därför kommer det i uppsatsen antas att alla antaganden är uppfyllda. 

6.2.5 Resultatpresentation 

Tabell 5 

Variabler Parameterestimat, β Signifikansnivå T-värde 

Konstant 0,532 0,000 8,286 

Tobakskatteindex, X3 0,512 0,000 12,588 

Justerat värde på R2 = 91,8 % 

Resultatet ovan innebär att för varje 10 kronor som skatten höjs stiger priset på 

tobaksprodukter med 5,12kr.  

6.3 Diskussion 

Tabell 6 

  Skatt per st Konsumtion, Antal Pris per st Statens Skatteintäkt 

2010        1,30 kr  6240000000      2,53 kr         8 108 000 000 kr  

2011*        1,43 kr  6090138214      2,59 kr         8 704 603 318 kr  

     

Differens 10,000% -2,402% 2,633% 7,358% 

Tabell 6 ovan visar ett exempel på vad studiens resultat betyder i verkligheten.  

Siffrorna för 2010 är faktiska siffror för utfallet av 2010 års konsumtion, priser och 

beskattning av cigaretter.75 2011 är skattade siffror, givet att skattesatsen på cigaretter höjs 

med 10 procent och de värden som modellen har skattat också gäller för cigaretter som en 

enskild vara och inte enbart som ett index över tobakskonsumtionen som helhet. Resultatet 

innebär att en skattehöjning på 10 procent ger en höjning av priset med 0,06kr per cigarett 

                                                 
75 Beräkningskonventioner 2012, s. 158–161. 



 36 

eller 2,633 procent. Detta leder till en minskning av konsumtionen med 2,402 procent och en 

ökning av statens skatteintäkter med 7,358 procent 

6.4 Svagheter i modellen 

I avsnittet kommer de svagheter, problem och risker som förekommer i modellen att 

presenteras. 

En stor skillnad mellan att studera höjningar av tobaksskatter i Sverige och övriga länder, är 

att i Sverige finns det två dominerande tobaksprodukter, cigaretter och snus. I många andra 

länder är det inte lika vanligt med snusande vilket gör att det räcker med att studera 

cigarettkonsumtionen för att få en rättvisande bild. I Sverige måste man ta hänsyn till båda 

dessa produkter vilket försvårade många saker, gjorde studien mer komplex och öppnade upp 

får fler felkällor. 

I antagande 4 i avsnitt 1.5.1 anges att distributörer har möjlighet att betala skatt 

räkenskapsåret innan försäljningen av produkten äger rum, vilket skapar en svaghet i 

modellen. I det fall att effekten inte är obetydlig kommer konsumtionen att överskattats 

framförallt åren 1996 och 2005, samt underskattas 1997 respektive 2006. Åren är de som det 

genomförts större skattehöjningar, samt efterföljande år. Problem med effekten skulle i sådant 

fall leda till att skattehöjningens effekt på konsumtionen överkattas. 

Vid konstruktion av Tobakskonsumtionsindex och Tobaksprisindex har det tagits i beaktande 

vad som anges av Wold (1940) för beräkning av elasticitet för en varugrupp.76 Undantag har 

gjorts för viktning. Wold föreskriver att viktning skall göras med budgetandelar som 

viktningstal. Studien har istället genomförts med viktning med konsumerad kvantitet i dess 

ställe. Avvikelsen har gjorts av anledningen att data över priset för de aktuella produkterna 

inte fanns att tillgå. Det är omöjligt att svara på om avvikelsen har påverkat studiens resultat 

eller ej, men sannolikt är den av mindre betydelse för resultatet. 

I modellen har det antagits att smuggling av tobaksprodukter inte förekommit. Det finns inte 

ett tillförlitligt sätt att mäta detta och är därför inte möjligt att ta i beaktande i studien. Det är 

rimligt att anta att förändringen av smuggling utav tobaksprodukter in till Sverige påverkas av 

faktorerna förändring av skattesats i Sverige, förändring av skattesats i Sveriges grannländer 

                                                 
76 Wold, Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar, s. 22. 
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och aktuell valutakurs. Reguljär privatimport av tobaksprodukter som tas upp till beskattning 

finns dock med i modellen då det redovisas i den statistik som används. 

En annan svaghet i modellen är att variabeln Föregående års konsumtion inte har en 

signifikant påverkan på Tobakskonsumtionsindex. Avsaknaden av signifikans tyder på att 

föregående års konsumtion inte påverkar nuvarande års konsumtion, vilket Becker-

Murphymodellen beskriver. Alla variabler är dock signifikanta tillsammans genom ett 

”goodness-of-fit”-test. Avsaknaden av signifikant påverkan på konsumerad kvantitet från 

föregående års konsumtion tyder på att den valda teoretiska modellen inte stämmer med 

verkligheten under den studerade tidsperioden i Sverige. Alternativt att övriga felkällor 

påverkar studien så att resultatet inte överensstämmer med den teoretiska modellen. 

Antalet observationer uppgår enbart till 14 stycken, vilket sänker resultatets trovärdighet. 

Valet av vilka årtal som studerats har inte valts ut med något annat kriterium än att det var den 

statistik som fanns till förfogande. 
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7. Avslutning 

I avsnittet kommer studiens resultat att analyseras och värderas utifrån de problem och 

svagheter som har identifieras. Resultatet kommer även att jämföras med de resultat som 

tidigare studier kommit fram till. 

Studien visade att en höjning av skatten på tobak med 10 procent skulle leda till att 

konsumtionen skulle minska med 2,402 procent, statens skatteintäkter skulle öka med 7,358 

procent i exemplet med cigaretter från föregående avsnitt.77  

I frågeställningen angående om skattehöjningar främst genomförs med ett folkhälsopolitiskt 

eller ett statsfinansiellt motiv från lagstiftarens sida blir svaret att den finansiella effekten är 

störst och därav bör vara det dominerande motivet. Statens skatteintäkter ökar inte med 

samma andel som skatten höjts med, vilket den skulle ha gjort om konsumtionen varit 

fullständigt oelastisk och inte påverkats av priset. Det sker dock en betydande höjning av 

statens intäkter vilket antyder att finns ett visst statsfinansiellt motiv. Ett annat utfall kunde ha 

varit att skatteintäkten hade varit konstant eller minskande, vilket hade skett om efterfrågan 

haft hög elasticitet. Ett sådant utfall hade antytt att endast ett folkhälsopolitiskt motiv förelåg, 

så var dock inte fallet. 

Studien tyder på att av de två motiven är det statsfinansiella dominerande, effekten av att 

statens skatteintäkter ökar är större än effekten av att konsumtionen minskar.  

Det är svårt att uppskatta tillförlitligheten i studiens resultat. Utav de svagheter som 

identifierats i avsnitt 6.4 är den enligt författaren med störst potentiell påverkan, problemet 

med att produkter tas upp till beskattning ett annat år än det som de faktiskt konsumeras. Om 

detta problem påverkar resultatet i stor utsträckning skulle det leda till att nedgången i 

konsumtionen överskattas året en skattehöjning implementeras. Vilket då skulle få effekten att 

prisets påverkan på konsumtionen ser ut av vara större än den verkliga påverkan. Modellen 

lider därför av stor risk att effekten har påverkat studiens resultat, att priselasticiteten skattas 

större än vad som är fallet i verkligheten. 

Ett annat problem är att den skattade modellen inte verkar överensstämma med den teoretiska 

modell som enligt Becker-Murphy påverkar konsumtionen av tobaksprodukter, eftersom 

                                                 
77 Se Avsnitt 6.3 Disskusion 
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variabeln Föregående års tobakskonsumtionsindex inte har en signifikant påverkan. Detta 

faktum sänker trovärdigheten på det resultat som studien har givit. 

Om studiens resultat jämförs med tidigare studiers resultat som redovisas under avsnitt 3, 

vilka har visat på en priselasticitet omkring 0,4 för cigaretter. För snus har det inte funnits 

några tillförlitliga studier att hänvisa till. Det är därför svårt att göra en uppskattning av hur 

mycket denna studies resultat avviker från priselasticiteten relativt övriga studier. 

Studiens resultat stämmer väl överens med de skattningar som redovisas i Chaloupka m.fl. 

(2000) om att en ökning med 10 procent i cigarettskatten skulle minska konsumtionen med 

2,76 procent i Sverige, denna uppsats motsvarighet är 2,402 procent. Statens ökning av 

skatteintäkter skulle uppgå till 6,96 procent i nämnda studie och i den här uppsatsen uppgår 

den till 7,358 procent.78 Båda dessa skattningar som har genomförts i denna uppsats ligger 

mycket nära motsvarande resultat som har skattats i den tidigare studien, vilket ger det resultat 

som givits i denna uppsats en viss trovärdighet.  

                                                 
78 Chaloupka m.fl., ”The taxation of tobacco products”, s. 48. 
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8. Tack 
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10. Appendix 1 

Tabell 7 

79 80 81 

                                                 
79 1998 a avser 1998-01-01 till 1998-07-31 och 1998 b avser 1998-08-01 till 1998-12-31 på grund av förändrat 
budgetår 
80 Kolumnen ”Cigaretter, Total del, (kr/st)” avser statens totala skatteintäkt avseende cigaretter dividerat på 
antalet beskattade cigaretter 
81 För Kolumn ”Tobaksskatteindex” se avsnitt 4.1.4 Tobaksskatteindex 
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Diagram 14 
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 47 

Diagram 16 

Feltermens utveckling över tid, Regression 1
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Diagram 17 

Feltermens utveckling över tid, Regression 2
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Diagram 20 
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