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I. Sammanfattning 
Bensinpriset i Sverige har den senaste tiden stigit kraftigt och åsikterna går isär om huruvida 

detta ska uppfattas som positivt eller negativt för samhället.  

 

Denna studie kartlägger de samhällsekonomiska effekterna av ett högre bensinpris och stude-

rar skillnaden i resultat mellan en oljeprisbaserad bensinprisökning och en bensinprisökning 

som grundar sig på en högre bensinskatt. 

 

I en cost-benefit kalkyl har effekter av ett högre bensinpris identifierats och värderats. Resul-

tatet visar att en oljeprisbaserad bensinprishöjning är att uppfatta som negativ för samhället. 

Även en skattebaserad bensinprishöjning är dock negativ för samhället. En oljeprisbaserad 

bensinprishöjning åsamkar emellertid samhället en betydligt större nettoförlust än en skatte-

baserad bensinprishöjning. 

 

En marginalkostnadsberäkning har utförts som ett alternativt beräkningssätt av det samhälls-

ekonomiska resultatet av de två olika bensinprishöjningarna. Marginalkostnadsberäkningen 

uppskattar den samhälleliga marginalkostnaden av en liter bensin till cirka 9,31 kr och att 

marginalkostnaden ligger under prisnivån bekräftar slutsatsen att ett högre bensinpris är nega-

tivt för samhället, då det, vid en bensinskattehöjning, leder till en situation där bensinpriset 

hamnar längre från det pris som är optimalt för samhället. Vid en oljeprishöjning stiger både 

pris och marginalkostnad för samhället och att detta scenario är att uppfatta som negativt för 

samhället beror på att den ökade kostnaden för bensin som betalas av svenska bilister går till 

utländska oljeproducenter. 

 

Slutligen har centrala faktorer i beräkningarna analyserats och diskuterats. Denna diskussion 

mynnar ut i en rekommendation till vidare forskning mot beräkningsfaktorer som baserar sig 

på fordonskilometer. 

  



II. Förkortningar 
APC - genomsnittlig konsumtionsbenägenhet 

ASEK - Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler 

CO2 – koldioxid 

Fkm – fordonskilometer 

Milj. – miljoner 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

SEK – svenska kronor 

SCB – Statistiska centralbyrån 

SIKA – Statens institut för kommunikationsanalys 

SOU - Statens offentliga utredningar 

TDB - Rese- och turistdatabasen 

VTI - Väg- och transportforskningsinstitutet 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har oljepriset hamnat i fokus i samhällsdebatten. Det har blivit 

allt tydligare att vi har gjort oss beroende av olja och att denna naturresurs ensam har kraft att 

påverka världsekonomin. Politiker och ekonomer runt om i världen uttrycker allt oftare sin 

oro för att det stigande oljepriset hämmar tillväxten och att tillgång till råvaran ska användas 

som politiska påtryckningsmedel. Analytiker menar att det här är något vi är tvungna att vänja 

oss vid eftersom oljepriset av allt att döma fortsättningsvis kommer att stabiliseras på en hög 

nivå1.  

 

I Sverige handlar debatten inte bara om ett högt oljepris utan även bensinskatten står i fokus. 

Bensinskatten är precis som oljepriset en faktor som orsakar ett högt bensinpris. Den svenska 

bensinskatten tillhör de högsta energiskatterna i världen. 

 

Ett högre oljepris kombinerat med en redan hög bensinskatt leder till ett allt högre bensinpris. 

På senare tid har detta på vissa håll lett till aktioner och högljudda protester. Samtidigt hävdar 

miljövänner att det allt högre bensinpriset är det bästa som kan hända, eftersom det får oss att 

inse att olja är en begränsad naturresurs som en dag kommer att ta slut. Bensinförbrukningen 

för dessutom med sig välkända miljöproblem och vi har en situation där larmrapporter om den 

ökande växthuseffekten ställs mot samhällets behov av transportmedel. 

 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Bensinpriset i Sverige har stigit kraftigt under det senaste decenniet och denna utveckling har 

blivit en återkommande fråga på den politiska agendan. Särskilt markant har ökningen varit 

det senaste året, med en ökning från 10,05 kr/litern, som var genomsnittligt pumppris år 2004, 

till 12,20, vilket var det genomsnittliga pumppriset i september 20052. Även under en längre 

period, 10-15 år, kan det fastslås att bensinpriset har ökat kraftigt. Reaktionerna har inte ute-

                                                 
1 Odd Hassel, Direktör på Cambridge Energy Research Associates, NOG Seminarium, Stockholm 7/12 
2 Svenska Petroleum Institutet hemsida, ”Bensinpriser Månadsvärden”, 
Hhttp://www.spi.se/statistik.asp?art=90H, 24/11 14.24 
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blivit och allt fler har börjat uppmärksamma den höga andel skatt som bensinpriset utgörs av. 

Ett exempel på detta är det omtalade bensinskatteupproret, där hittills över 650 000 namnun-

derskrifter har samlats in, för en sänkning av bensinskatten3. Politikerna har dock ställt sig 

kallsinniga till alla krav på sänkningar av bensinskatten och det är egentligen bara kristdemo-

kraterna som på senare tid har antytt att man kommer att driva en sänkning av momsen på 

bensin som en av sina valfrågor4. 

 

På debatt- och insändarsidor runt om i landet har bensinpriset blivit ett vanligt förekommande 

diskussionsämne. Bensinpriset har stort negativt inflytande på hushållskassan, framför allt för 

människor med långa resavstånd. Men det är inte på långa vägar alla som är negativa till den 

dyrare bensinen. Vissa menar till och med att bensinpriset måste höjas ytterligare för att 

tvinga oss att byta till bensinsnålare bilar.5 Andra påpekar att vi måste lära oss att fokusera 

mer på miljövänliga bränslen och det bästa sättet att tvinga fram forskning i denna riktning är 

ett högre bensinpris. Vidare argument som ofta framförs i debatten som argument mot det 

höga bensinpriset är att det slår hårt mot redan utsatta grupper och att det även drabbar företa-

gen, vilket i förlängningen kan få negativa effekter på sysselsättningen. 

 

Syftet med denna studie är att, med hjälp av utvalda ekonomiska teorier, identifiera, värdera 

och analysera de samhällsekonomiska effekterna av ett högre bensinpris. Studien syftar till att 

försöka bedöma huruvida ett högre bensinpris är positivt eller negativt för det svenska sam-

hället. 

 

Ur detta syfte följer två övergripande frågeställningar som studien organiserats kring: 

 Vilka blir de samhällsekonomiska effekterna av ett högre bensinpris? 

 Vilken betydelse har orsaken till bensinprishöjningen för resultatet? 

 

För att besvara dessa frågeställningar konstrueras två olika typer av prishöjningar som båda 

har gemensamt att de innebär en kronas höjning av en av de faktorer som ligger bakom ben-

sinpriset. 

 

                                                 
3 Bensinskatteuppror, Hwww.bensinskatteuppror.se/H, 24/11 14.24 
4 Odell Mats, Kristdemokraterna hemsida, ”Halvera momsen på bensin”, 
Hhttp://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/EkonomiOchSkatter/Halveramomsenabe
nsin.aspxH, 24/11 14.30 
5 Berggren Christian, ”Höj Bensinpriset till 15 kronor litern”, Östgötacorrespondenten 14 okt 
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Fall 1 - Oljeprishöjning med en krona 

Fall 2 - Bensinskattehöjning med en krona 

 

Vidare kommer en marginalkostnadsberäkning utföras, där samhällets marginalkostnad för 

förbrukning av en liter bensin beräknas. Marginalkostnaden används för att ge en illustration 

av skeendet på bensinmarknaden och, utifrån denna, analysera effekterna för samhället. 

 

 

1.3 Avgränsningar  

I beräkningarna av ett högre oljepris undersöks endast de konsekvenser detta får i form av 

högre bensinpris. Alla övriga effekter som härstammar ur ett högre oljepris bortses från. Vida-

re bortses även från effekten att ett högre bensinpris orsakat av en högre bensinskatt enbart 

påverkar Sverige och skulle kunna innebära att människor i våra grannländer ändrar sitt 

gränshandelbeteende. Likaså bortses från effekten att ett högre oljepris skulle kunna påverka 

andra länders import av svenska varor. 

 

 

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en kort presentation av ämnet och den metod som används i skrivande-

processen. Studien är utformad som en cost-benefit kalkyl. Värderingen är en central del av 

kalkylen, där storleken på effekterna och huruvida dessa utgör plus- och minusposter avgörs.  

 

Redan i empirin används den teoretiska uppställning som redogörs för i teorikapitlet. I empi-

rin kommer identifieringen att slås ihop med kvantifieringen och värderingen. Detta görs för 

att undvika upprepningar, men begreppen kommer att hållas isär genom att analysen av varje 

faktor inleds med en kort identifieringsdel. Eftersom empirikapitlet kommer att bestå av en 

cost-benefit kalkyl där viss analys ingår, slås även empirin och analysen ihop. Detta görs för 

att undvika upprepning och för att det gagnar läsupplevelsen att direkt få kommentarer och 

analys på de utförda värderingarna. Efter cost-benefit kalkylen presenteras ett kapitel där 

marginalkostnaden av förbrukning av en liter bensin beräknas. Avslutningsvis sammanfattas 

resultat och analyser i ett kapitel för slutsatser. 
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2. Metod 

2.1 Val av intresseområde 

När jag skulle välja ämne till min magisteruppsats var jag tidigt på det klara med att jag ville 

göra en samhällsekonomisk analys. Som studerande inom nationalekonomi är jag mycket 

intresserad av hur förändringar av vissa faktorer påverkar samhället. I samband med en natio-

nalekonomisk kurs kom jag i kontakt med transportekonomisk forskning, vilket väckte mitt 

intresse för transportekonomiska frågor. Bensinpriset är ett av samhällets mest omdebatterade 

ämnen och något som påverkar många människors dagliga liv. Mitt intresse ligger därför i att 

försöka kartlägga de samhällsekonomiska effekterna av en bensinprishöjning. 

 

2.2 Metodik 

Studien är uppbyggd så att uppsatsen inledningsvis följer en kvalitativ ansats där de faktorer 

som inverkar på intresseobjektet identifieras, för att sedan kunna utföra en analys av intresse-

objektet.6 Vidare används en kvantitativ ansats för att kvantifiera och värdera de faktorer som 

den kvalitativa analysen ger. 

 

2.3 Datainsamling 

Det skulle vara av intresse att själv samla in den information och de data som behövs för den-

na undersökning. Detta är på grund av den tid och kostnad detta skulle medföra, inte möjligt 

inom ramen för denna studie. Många källor i uppsatsen utgörs därför av sekundärdata. Med 

sekundärdata menas data och litteratur som inte är skriven direkt för min uppsats utan som 

redan finns inom ämnesområdet. I denna uppsats består sekundärdata av utredningar och un-

dersökningar, samt allmän ekonomisk litteratur.7 Fördelen med sekundärdata är att den är 

betydligt billigare och relativt lättillgänglig. Nackdelen är att materialet inte är anpassat efter 

syftet för denna specifika undersökning utan är framställd av någon med ett annat syfte.8 Pri-

märdata i denna studie kommer att bestå av den intervju som genomförts och utgör en mycket 

liten del av informationsmängden. 

                                                 
6 Wallén Göran, ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”, Studentlitteratur Linköping 1998,  sid 73 
7 Rienecker Lotte & Jorgensen Stray Peter, ”Att skriva en bra uppsats”, Liber Linköping 2002, sid 135 
8 Winkler & McCuen, ”Writing the Research Paper”, Harcourt Brace Jovanovich Inc. USA 1989,  sid 38-39 
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2.4 Källkritik 

En källkritisk diskussion är av högsta vikt vid uppsatsskrivande då källorna kan vara avgöran-

de för vilket resultat man kommer fram till. Även källans äkthet är viktig. Är källan offentlig, 

institutionell eller personlig? Vid användandet av en källa måste man alltid vara medveten om 

att den är skriven av någon som har ett specifikt syfte med att framställa informationen. För-

fattaren av källan kan medvetet påverka den i en viss riktning som passar personens egna syf-

ten. Information kan även omedvetet påverkas, då alla människor ser saker utifrån sina egna 

förkunskaper och erfarenheter, vilket gör att samma händelse kan beskrivas väldigt olika i 

olika källor. Detta är frågor som varit viktiga vid tolkning av källorna. I denna studie kommer 

mycket av informationen från officiella och erkända institutioner vars intentioner är välkända, 

vilket minskar risken för de ska vara otillförlitliga. Trots detta är det viktigt att granska infor-

mationen kritiskt och om möjligt få den bekräftad från flera olika håll. Ett bra exempel på när 

detta är möjligt är att en stor del av den statistiska information som används både kan erhållas 

från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenska Petroleum Institutet (SPI), vilket gör denna 

information mer pålitlig. Att medvetet försöka samla information från aktörer på olika posi-

tioner är också ett sätt att öka pålitligheten. Detta är nödvändigt för att få tillgång till ett mate-

rial med tillfredställande variation och bredd, samt för att samla olika människors synvinklar 

och argument. 

 

Studien omfattar en intervju med en anställd vid Svenska Petroleum Institutet som används 

som källa. Även här gäller det att vara väldigt försiktig och granska den information som den-

na intervju gav kritiskt. Intervjun gjordes dock mer för att ge bakgrundsinformation än att få 

inputs till uppsatsen. Stor vikt har lagts vid att studien inte ska påverkas i någon riktning. 
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3. Cost-benefit kalkylen – en teoretisk genomgång 
Fransmannen Jules Dupuit lade grunden till cost-benefit kalkylens genombrott i sin berömda 

publikation ”On the Measurement of the Utility of Public Works” från 1844. Den praktiska 

användningen av cost-benefit kalkyler lät dock vänta på sig ända till 1950-talet, då metoden 

under beteckningen cost-benefit kalkyler regelbundet började användas för att bedöma offent-

liga investeringar.9  På svenska används ofta termen samhällsekonomiska kalkyler som en 

övergripande betäckning av olika sorters cost-benefit kalkyler. Detta är en beteckning som ska 

ses som en synonym till det engelska begreppet.10

 

Cost-benefit kalkyler är i första hand ett verktyg för att jämföra alternativa användningar av 

resurser. Om analysobjektet till exempel utgörs av en investering innebär cost-benefit 

kalkylen en jämförelse av olika investeringsalternativ, utifrån de intäkter och de kostnader 

som alternativen medför. Idag används cost-benefit kalkyler inom många områden i Sverige. 

Mest känd är teorins användning inom den offentliga sektorn, där kommuner, landsting och 

andra statliga organ ofta vill identifiera effekter av en planerad förändring, för att kunna vär-

dera och avgöra om förändringen utgör det bästa alternativet av dem som föreligger.  

 

 

3.1 Grundläggande förutsättningar 

Vid konstruktion av en cost-benefit kalkyl kan det vara värt att fokusera på ett par grund-

läggande förutsättningar som ibland anses vara underförstådda. Ett exempel på detta är sam-

hällsbegreppet som ofta står i centrum i cost-benefit kalkyler. Termen samhället används 

ibland på ett felaktigt sätt, då många människor sätter likhetstecken mellan samhället och sta-

ten. Med termen samhället ska istället alla medborgare, som ingår i det samhälle som ska stu-

deras, avses11. Det är dessutom oerhört viktigt att ha i åtanke att begreppet samhället inte bara 

inkluderar alla dagens medborgare, utan även alla framtida medborgare som påverkas av den 

förändring som studeras. Begreppet är alltså väldigt brett och det blir därför nödvändigt att 

                                                 
9 Dasgupta & Pearce, ”Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice”, Macmillan Press Suffolk 1972, sid 11 
10 Mattsson Bengt, ”Cost-benefit kalkyler”,  Esselte Studium AB Göteborg 1988, sid 69 
11 problematik med att avgränsa samhället i detta specifika fall diskuteras mer ingående i kapitel 5.1 
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precisera vilka välfärdsekonomiska grunder som ligger till grund för analysen, samt att välja 

en tidshorisont för att göra analysen genomförbar och relevant.12

 

En annan grundläggande förutsättning är att den så kallade konsumentsuveräniteten ska råda. 

Detta innebär att individen själv är den bästa värderaren av sin egen välfärd. Det finns dock 

ibland externa effekter som inte individen tar hänsyn till i sin bedömning.13   

 

Till sist brukar utgås från att individernas preferenser bäst kan uppskattas genom att studera 

individernas betalningsvilja. Det är avgörande för cost-benefit kalkylen om individerna är 

villiga att betala något för en viss faktor eller inte. Standardförfarandet innebär att om indivi-

derna inte är villiga att betala något för ett visst skeende ska denna faktor anses vara irrelevant 

för cost-benefit kalkylen.14

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Det första man måste göra när man tänker konstruera en cost-benefit kalkyl är att definiera 

sina välfärdsekonomiska utgångspunkter. Detta är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna 

värdera en förändring som positiv eller negativ för sin målgrupp. Som utgångspunkt i ekono-

miska sammanhang brukar i regel paretokriteriet användas. Detta kriterium är uppfyllt när en 

åtgärd innebär att någon/några får det bättre och ingen får det sämre. Det stora problemet med 

paretokriteriet är att det begränsar antalet genomförbara projekt drastiskt, då det innebär att en 

åtgärd som förbättrar situationen för en stor grupp, men försämrar läget för några få personer, 

inte kan rekommenderas. Överhuvudtaget skulle en strikt användning av paretokriteriet inne-

bära att väldigt få åtgärder genomfördes eftersom alla åtgärder med någon form av förlorare 

är ogenomförbara.15  

 

För att undvika denna begränsning vidareutvecklade ekonomerna Kaldor och Hicks paretokri-

teriet för att det skulle kunna användas även i de fall där både vinnare och förlorare finns. 

Detta kallas Hicks/Kaldor-kriteriet, eller kriteriet för potentiella paretoförbättringar, och inne-

                                                 
12 Mattsson Bengt, ”Cost-benefit kalkyler”,  Esselte Studium AB Göteborg 1988, sid 3 ff. 
13 Lindvall Jan, ”Samhällsekonomisk lönsamhet – en introduktion i cost-benefit analys”, Linköpings Universitet 
2003 Upplaga 3, sid 5 
14 Mattsson Bengt, ”Cost-benefit kalkyler”,  Esselte Studium AB Göteborg 1988, sid 12 
15 Brent Robert, ”Applied Cost-Benefit Analysis”, Elgar Publishing Limited England 1996, sid 30 
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bär att en åtgärd ger en potentiell paretoförbättring om det är möjligt att med transfereringar 

mellan vinnare och förlorare säkerställa att förlorarna skulle anse sig sämst egala medan vin-

narna fortfarande skulle tjäna på förändringen. En åtgärd skall alltså genomföras om vinnarna 

totalt tjänar mer än vad förlorarna förlorar. Viktigt att notera är att det potentiella paretokrite-

riet endast fastslår att dessa transfereringar hypotetiskt skulle kunna äga rum. Kriteriet säger 

inget om att transfereringarna måste äga rum för att åtgärden skall anses uppfylla kriteriets 

krav. Hicks och Kaldor bortser från fördelningen av intäkter och kostnader inom samhället 

med sitt kriterium.16  

 

Ett tredje sätt att avgöra välfärdsförändringar i samhället är Littles kriterium. Littles kriterium 

innebär att en välfärdsökning sker om det potentiella paretokriteriet är uppfyllt, men med 

tillägget att föredelningseffekterna av förändringen måste vara acceptabla. Vad som är accep-

tabelt och inte har Little inga anvisningar om, utan detta får bestämmas av beslutsfattaren i 

fråga.17

 

Den grundläggande välfärdsdefinitionen i cost-benefit kalkyler är nästan uteslutande det po-

tentiella paretokriteriet och det är detta som avgör huruvida en åtgärd ska genomföras eller 

inte. Ofta kompletteras dock kalkylerna med en redovisning av fördelningseffekter av en viss 

åtgärd, eftersom detta är av direkt intresse för en beslutsfattare, framför allt en beslutsfattare 

av politisk natur. Detta gör att Littles kriterium ingår implicit i de flesta cost-benefit analyser 

även om det nästan alltid är det potentiella pareto-kriteriet som framförs som den grund-

läggande välfärdsdefinitionen.18  

 

Nästa steg som följer är att definiera själva projektet som ska studeras. Det är viktigt att defi-

niera under vilka förutsättningar som cost-benefit kalkylen utförs. Dessa förutsättningar måste 

hållas konstanta genom hela kalkylen för att inte förvränga beräkningarna. Viktigt är också att 

avgöra vad de olika alternativen ska jämföras med. Standard är att ha ett nollalternativ som 

kalkylerna kan jämföras med. Nollalternativet innebär ett status quo, det vill säga den situa-

tion som skulle råda om någon åtgärd inte genomfördes. Naturligtvis kan andra jämförelseal-

                                                 
16 Sugden & Williams, ” The principles of practical cost-benefit analysis” , Oxford United Press Oxford 1978, 
sid 89-90 
17 Mattsson Bengt, ”Cost-benefit kalkyler”,  Esselte Studium AB Göteborg 1988, sid 29-30 
18 Ibid. sid 32 
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ternativ användas och många gånger utförs cost-benefit kalkyler för flera alternativa projekt 

för att sedan jämföras med varandra.19

 

Tredje steget i cost-benefit kalkylen går under benämningen identifiering. Under denna rubrik 

tas upp vilka effekter det studerade projektet ger upphov till. Det är viktigt att uppmärksamma 

samtliga effekter inklusive externa effekter. Ett nyttigt koncept att ha i åtanke vid identifie-

ringen är nettoeffekt. Nettoeffekten är den som ska föras in i en cost-benefit kalkyl och man 

måste således urskilja hur stor del av en effekt som verkligen kommer från den undersökta 

åtgärden, eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkar variabeln och som hade infallit 

även utan den studerade åtgärden.20

 

För att kunna begränsa identifikationen av effekter är det betydelsefullt att definiera cost-

benefit analysens tidshorisont. Huvudprincipen är att den ekonomiska livslängden är avgöran-

de för tidshorisonten21. I identifikationsproblematiken ingår att korrekt bedöma och avgöra 

vilka effekter som är intäkter respektive kostnader för samhället. Många effekter kan enbart 

bestå av en omfördelningseffekt inom samhället. Dessa omfördelningseffekter är naturligtvis 

inte ointressanta i sammanhanget, utan en viktig del av cost-benefit analysen.22

 

Nästa steg är att kvantifiera och värdera de funna effekterna. Kvantifieringen innebär att för-

söka sätta kvantitet på de effekter som uppstår till följd av åtgärden. Detta kan ofta innebära 

svårigheter, då vissa effekter kan vara svåra att definiera. Värderingen är en central del i cost-

benefit analysen. En enkel och populär ansats är att använda sig av teorierna om konsument- 

och producentöverskott och utifrån dessa försöka kvantifiera och värdera en förändring på en 

marknad. I detta resonemang mäts människors välfärd med hjälp av deras betalningsvilja. Det 

dyker upp två problem vid värdering av intäkter och kostnader för ett samhälle. Dels kan 

marknadspriserna ibland vara ett bristfälligt mått på betalningsviljan hos individen, då ett 

marknadspris inte alltid tar upp alla externa effekter som fås till följd av prisändringen. Det 

andra problemet är att många faktorer som kan vara viktiga för individen inte har något mark-

nadspris. Det kan handla om bekvämlighet, säkerhet eller kortare restid.23 Ett bra exempel på 

ett sådant problem är värderingen av ett människoliv. Vid en trafikhastighetssänkning kan 

                                                 
19 Mattsson Bengt, ”Cost-benefit kalkyler”,  Esselte Studium AB Göteborg 1988, sid 13 f. 
20 Hanley & Splash, ”Cost-Benefit Analysis and the Environment”,Elgar Publishing Limited England 1993, sid 9 
21 Mattsson Bengt, ”Cost-benefit kalkyler”,  Esselte Studium AB Göteborg 1988, sid 93 
22 Ibid. sid 86 
23 Ibid. sid 111-112 
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effekterna inkludera färre dödsfall och en tidsförlust för trafikanterna och för att kunna jämfö-

ra dessa effekter krävs att det går att värdera ett människoliv. För att lösa dessa och liknande 

problem finns ett antal olika ansatser där exempelvis människors villighet att offra tid och 

bekvämlighet mot säkerhet, i form av att ta på säkerhetsbälte och vidtagande av andra säker-

hetsåtgärder, studeras.24  

 

Problemet med att värdera ett människoliv är bara ett exempel på bekymmer som kan uppstå 

under värderingsproceduren. Andra exempel på effekter som kan vara svåra att värdera är 

minskad olycksrisk, ökad bekvämlighet och förändringar i miljön. I litteraturen har dock an-

satser gjorts för att lösa dessa problem, vilket gör att de inte skall anses som argument mot en 

användning av cost-benefit kalkyler. Viktigt att ha i åtanke är också att kostnaden inte är lika 

med den monetära kostnaden, utan motsvarar den nytta som de använda resurserna skulle ha 

gett vid den bästa alternativa användningen. Detta faktum är värt att notera eftersom nollalter-

nativet ibland används som enda jämföringsalternativ i cost-benefit kalkyler, vilket kan fram-

ställa den studerade åtgärden i oförtjänt bra dager.25

 

Nästa steg är diskontering av framtida intäkter och kostnader till nuvärde. Det finns en bred 

teoretisk diskussion i den ekonomiska litteraturen angående val av diskonteringsränta.26 En 

korrekt diskonteringsränta ska motsvara samhällets tidspreferens och det finns åtskilliga me-

toder att nå storleken på denna ränta. Några av de vanligaste metoderna inkluderar använd-

ning av investeringsavkastningen i den privata industrin och användning av marknadsräntan.27 

Ett problem med diskonteringsränta som har förts fram på senare tid är den fokusering av nu-

tiden som diskonteringen innebär, vilket många menar leder till att miljöfaktorer inte värderas 

särskilt högt. Ett exempel är när en nutida intäkt för med sig en miljöförsämring som först ger 

allvarliga problem långt fram i tiden. I detta fall kanske den framtida försämringen på grund 

av diskonteringen blir en liten post i cost-benefit kalkylen, vilket kan leda till att miljöförstö-

ring och andra problem som vi idag ger framtida generationer får för liten inverkan på dagens 

beslutsprocess.28  

 
                                                 
24 Brent Robert, ”Applied Cost-Benefit Analysis”, Elgar Publishing Limited England 1996, sid 188-192 
25 Lindvall Jan, ”Samhällsekonomisk lönsamhet – en introduktion i cost-benefit analys”, Linköpings Universitet 
2003 Upplaga 3,  sid 9 
26 Brent Robert, ”Applied Cost-Benefit Analysis”, Elgar Publishing Limited England 1996, sid 9-10 
27 Lindvall Jan, ”Samhällsekonomisk lönsamhet – en introduktion i cost-benefit analys”, Linköpings Universitet 
2003 Upplaga 3,  sid 18-19 
28 Hanley & Splash, ”Cost-Benefit Analysis and the Environment”,Elgar Publishing Limited England 1993, sid 
145-146 
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Vid analys av resultatet måste hänsyn tas till osäkerheten och riskfaktorn i beräkningarna. 

Det finns två olika sorters osäkerhet som en cost-benefit analytiker måste ta hänsyn till. Den 

första typen rör parametrar som implementeras av analytikern i cost-benefit kalkylen. Det 

vanligaste exemplet på en sådan parameter är diskonteringsräntan. Här kan analytikern an-

vända sensitivitetsanalyser för att studera och begränsa denna osäkerhet. Sensitivitetsanalysen 

inkluderar höga och låga värden på dessa parametrar för att se om resultatet påverkas dras-

tiskt. Den andra typen av risk gäller effekterna av åtgärden. Ofta inkluderas ett visst mått av 

sannolikhetsbaserad beteendeuppskattning, där människors beslutsfattande och rationalitet 

ingår och sådana uppskattningar medför alltid viss osäkerhet.29  

 

Fördelningseffekter är intressanta för en beslutsfattare som har efterfrågat en cost-benefit 

kalkyl. Det finns ansatser för att försöka vikta fördelningseffekter positivt och negativt men i 

regel brukar detta anses vara upp till beslutsfattaren att avgöra och således väljer de flesta 

cost-benefit analytiker att avstå från värderingar och enbart påvisa de fördelningseffekter som 

förekommer.30

 

Till sist bör något om eventuella restriktioner nämnas. Vanligt i beslutfattarsammanhang är 

att analysen kompletteras med en finansiell kalkyl, där de finansiella effekterna av en åtgärd 

belyses och ger information huruvida implementeringen ryms inom den eventuella budgetre-

striktionen. Andra typer av restriktioner kan inkludera juridiska och fysiska restriktioner som 

också bör tas upp i analysen.31

                                                 
29 Brent Robert, ”Applied Cost-Benefit Analysis”, Elgar Publishing Limited England 1996, sid 158-159 
30 Mattsson Bengt, ”Cost-benefit kalkyler”,  Esselte Studium AB Göteborg 1988, sid 192-193 
31 Lindvall Jan, ”Samhällsekonomisk lönsamhet – en introduktion i cost-benefit analys”, Linköpings Universitet 
2003 Upplaga 3,  sid 23 
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4. Empirisk bakgrund 

4.1 Svensk Energipolitik 

Energi har länge varit föremål för beskattning i Sverige. Redan år 1929 infördes den första 

energiskatten på bensin och sedan dess har bensin varit beskattat. Anledningen till detta är 

dels finansiella skäl, men också energi- och miljömässiga. Energiskatten på bränslen har alltid 

varit ett bestämt belopp per volymenhet eller vikt. Idag är skattesatserna på bensin dessutom 

differentierade utifrån miljöklasser, där ett bränsle med dåliga miljöegenskaper får en högre 

skatt per liter. Tanken med en miljöskatt är att skatteintäkterna ska minska över tiden allt ef-

tersom företag och hushåll anpassar sin konsumtion efter skatten.32

 

 

4.1.1 Bensinskatten och dess fiskala betydelse 

I den skattereform som genomfördes 1991 konstruerades en koldioxidskatt som lades på ben-

sinpriset för att kunna möjliggöra miljöstyrning, där staten kan använda skatterna som styr-

medel för att reglera och kontrollera förbrukning av energi. Under detta arbete har statsmak-

ten på senare tid ökat koldioxidskattens tyngd i förhållande till energiskatten.33 Bensinskatten 

är även konstruerad för att stabilisera slutpriset på bensin. När oljepriset steg kraftigt minska-

de bensinskattens andel av slutpriset på bensin och på motsvarande sätt har bensinskattens 

andel ökat när oljepriset under mitten av 1980-talet rasade. Detta hänger ihop med att större 

delen av skatten består av ett fast belopp och när priset stiger utgör skatten en procentuellt 

lägre andel. Den skatteomläggning som skedde 1991 innebar en kraftig ökning av beskatt-

ningen på bensin genom införandet av moms och koldioxidskatt.34 Bensinskatten i Sverige 

består idag av punktskatter på bensin i form av energi- och koldioxidskatt, samt moms på hela 

beloppet. Energiskatten uppgår från och med den 1 januari 2005 till 2,84 kr per liter bensin 

medan koldioxidskatten ligger på 2,12 kr per liter bensin.35 Dessa båda skatter (4,96 kr) till-

sammans med produktionskostnader och vinstmarginal utgör det momsberättigade beloppet 

                                                 
32 SOU 2003:38, ”Svåra Skatter!”, Finansdepartementet April 2003, Reservationer sid 583 
33 Ibid. Kap 13 sid 446-447 
34 Jansson Jan Owen, ”Transportekonomi och livsmiljö”, SNS Förlag Finland 1996, sid 205 
35 Skatteverket, ”skattesatser på bränslen och elkraft under 2005”, Hhttp://www.skatteverket.se/H , 24/11 14.59 
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och en moms på 25 % adderas för att få pumppriset på bensin. Detta innebär att momsen även 

läggs på den del av priset som utgörs av skatter, vilket brukar benämnas dubbelbeskattning.36

 

Huvudtanken med bensinskatten är att trafikanterna ska bära marginalkostnaden av sin ben-

sinförbrukning. Detta resonemang vidimeras av de olika kategorierna av bensinskatt, där ben-

sin av mer miljöfarlig natur har en högre marginalkostnad för samhället och således beläggs 

med en högre skatt.37 Bensinskattens fiskala betydelse är stor och år 2001 stod energiskatten 

och koldioxidskatten på bensin tillsammans för en skatteintäkt på drygt 24 miljarder SEK, 

vilket motsvarade ungefär 3,5 % av de totala skatteintäkterna detta år.38

 

 

4.2 Bensinpriset – bakgrund och sammansättning 

För att kunna förstå hur bensinprisets utveckling påverkar samhället är det viktigt att inte be-

handla bensinpriset som en exogen faktor, utan ta upp vilka beståndsdelar som bensinpriset 

består av. Som illustreras i figur 1 har bensinpriset i reala termer under perioden 1980-1999 

legat relativt stilla och till och med sjunkit under vissa år. Under året 2000 upplevde bensin-

konsumenterna en kraftig prishöjning på en dryg krona mot året innan, en effekt som under de 

närmaste åren skulle dämpas något. Den mest intressanta utvecklingen återfinns dock i figur 2 

där de senaste 24 månadernas nominella bensinpris illustreras. I figuren kan en kraftig ökning 

de senaste 9 månaderna urskiljas och från ett pumppris på 9,63 i december 2004 har bensin-

priset under 2005 stigit till 12,20 i slutet av september detta år. Detta innebär en prisökning på 

ungefär 27 %.39

 

Vidare kan ur figur 2 konstateras att det till stor del är det stigande oljepriset som ligger bak-

om den starka bensinprisstegringen de senaste 9 månaderna. Ytterligare en intressant faktor är 

att bensinbolagen under denna tidsperiod har minskat sina bruttomarginaler, från att ligga runt 

10-11 % till 6-7 %.40

 

                                                 
36 Bensinskatteuppror, Hwww.bensinskatteuppror.se/H, 24/11 14.24 
37 Michael Persson, ”Bensinskattens regionala effekter”, Luleå Tekniska Universitet, 2004:133, sid 3 
38 SOU 2003:38, ”Svåra Skatter!”, Finansdepartementet April 2003, Kap 13 sid 467 
39 Svenska Petroleum Institutet hemsida, http://www.spi.se/statistik.asp?omr=1, 24/11 14.24 
40 Svenska Petroleum Institutet, hemsida, Hhttp://www.spi.se/statistik.asp?art=56H, 23/11 13.13 
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Figur 1 ”Bensinpriser 1981-2004 i 2004 års penningvärde”41

 
Figur 2 ”Nominellt bensinpris 2003-2005”42

                                                 
41 Svenska Petroleum Institutet, hemsida, Hhttp://www.spi.se/statistik.asp?art=56H, 23/11 13.13 
42 Svenska Petroleum Institutet, hemsida, http://www.spi.se/statistik.asp?art=90, 23/11 13.15 
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I figur 3 illustreras bensinprisets sammansättning och det kan utläsas att, av pumppriset på 

12,20 kr utgörs 7,40 kr (60,7 %) av skatt, varav 4,96 kr är punktskatter och 2,44 kr är moms, 

4,05 kr (33,2 %) av produktionskostnader och 0,75 kr (6,1 %) av bensinbolagens bruttomargi-

nal.  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3 ”Bensinprisets sammansättning”43

 

Bensinprisets sammansättning har en rad intressanta innebörder. Eftersom produktionskostna-

derna utgör en så liten del av priset slår ökningar i produktionskostnader inte igenom särskilt 

starkt på priset. Detta betyder till exempel att om oljepriset, vilket i regel kan anses ekvivalent 

med produktionskostnaderna, stiger med 10 % kommer detta endast innebära en ökning på 

cirka 3 % av pumppriset inklusive moms.44

 

                                                 
43 SBAB:s Konjunkturbrev nr 3, ”Konjunktur & Räntor”, juni 2004, sid 11 
44 Ibid. sid 11 
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5. Cost-Benefit Kalkylen 
Som tidigare har klargjorts ska två olika typfall, där bensinprishöjningen är utformad på olika 

sätt, studeras i denna cost-benefit kalkyl. Den uppställning som presenterades i teoriavsnittet 

kommer så långt det är möjligt att följas i cost-benefit kalkylen. 

 

 

5.1 Grundläggande förutsättningar 

Inledningsvis är det av vikt att definiera samhällsbegreppet, då detta begrepp kommer att vara 

av central natur i cost-benefit kalkylen. Målgruppen för analysen är ”samhället” och härmed 

avses alla medborgare i Sverige oavsett huruvida de kör bil, utnyttjar kollektivtrafiken eller 

använder sig av något annat bensindrivet färdmedel. Till dagens medborgare ska även alla 

framtida medborgare som påverkas av en bensinprishöjning adderas. Att uppsatsen begränsas 

till Sverige ger vissa svårigheter då vissa effekter av bensinförbrukning påverkar andra länder 

än förbrukningslandet, som exempelvis koldioxidutsläpp. De flesta cost-benefit kalkyler på 

detta område väljer dock att bortse från detta och utgå ifrån att hela kostnaden för koldioxid-

utsläppen bärs av det land där utsläppen sker. Ett tillfälle då kostnader som orsakas av männi-

skor utanför målgruppen räknas med i cost-benefit kalkylen, är vid olyckor som sker i Sverige 

med utländska medborgare inblandade. Olyckskostnaden för dessa finns medräknade i stati-

stiken för svenska vägar och utgör således en störning i cost-benefit kalkylen. Detta är ett 

problem som samtliga undersökningar på området dras med och de flesta väljer att bortse från 

denna störning. 

 

 

5.2 Definition av välfärdsekonomiska utgångspunkter och projektet 

I denna cost-benefit kalkyl utgör Kaldor/Hicks kriteriet grundläggande utgångspunkt. Om 

Kaldor-kriteriet är uppfyllt är samhället nettovinnare, vilket sker om det hypotetiskt sett skulle 

vara möjligt för vinnarna i samhället att kompensera förlorarna och ändå se sig själv som vin-

nare. Det är också relevant för analysen vilka fördelningseffekter en bensinprishöjning ger. 

Därför kompletteras Kaldor/Hicks kriterier i denna studie med Littles kriterium. I uppsatsen 

kommer fördelningseffekter att tas upp för att ge en komplett bild av de effekter som en ben-

sinprishöjning ger upphov till. 
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Anledningen till att det potentiella paretokriteriet används är att det är en enkel och välanvänd 

teori. Cost-benefit analytiker har under lång tid tillämpat teorin som utgångspunkt för sina 

analyser, vilket gör att dess funktioner och användningsmöjligheter är välstuderade och klara. 

En annan fördel med denna teori är sambandet mellan perfekt konkurrens och ekonomisk vär-

dering. Vid perfekt konkurrens på en marknad där pris mäter samhällets marginalkostnad 

kommer den ekonomiska värderingen att vara en kopia av cost-benefit analysen, vilket kan 

underlätta beräkningar och framställningen i analysen.45

 

För att utföra cost-benefit analysen bör vissa givna förutsättningar specificeras. En förutsätt-

ning är att mindre pengar i hushållskassan hos individerna leder till en minskad konsumtion. 

Ett annat antagande som görs är att det endast finns ett oljepris och att detta fullständigt slår 

igenom på produktionskostnaderna. Denna studie bortser således från hur säsong och lagerka-

pacitet påverkar bensinpriset. 

 

Avsikten med denna uppsats är att studera två typfall av bensinprishöjning för att sedan jäm-

föra dessa med varandra och ett nollalternativ som består av den utveckling som skulle ske 

utan bensinprishöjning. Nollalternativet utgörs av situationen idag, även om ett konstant ben-

sinpris inte behöver innebära att det inte sker förändringar av effekterna av bensinpriset. Att 

förutse effekter som inte beror på skillnader i bensinpris skulle dock enbart vara spekulationer 

och inte tillföra analysen något. Nollalternativet består av det genomsnittliga bensinpriset för 

september år 2005 på 12,20 kr. Anledningen till att denna nivå på bensinpriset väljs som ur-

sprungspris är att vid startpunkten för skrivandet är detta pris det senaste månadsvärde som 

har blivit statistiskt säkerställt.46 Tilläggas kan att eftersom det är effekten av en kronas pris-

höjning som undersöks, spelar små skillnader i utgångspunkten troligtvis inte särskilt stor roll. 

Priselasticiteten för bensin har visat sig relativt konstant över tiden och således skulle samma 

resultat erhållas med ett annat pumppris som utgångsvärde. Detta är dock en frågeställning 

som kommer att undersökas närmare i en sensitivitetsanalys. 

 

                                                 
45 Sugden & Williams, ”The principles of practical cost-benefit analysis”, Oxford United Press, Oxford 1978, sid 
96 f. 
46 Svenska Petroleum Institutet, hemsida, http://www.spi.se/statistik.asp?art=90,  

 -17- 



5.2.1 Alternativa orsaker till prishöjning på bensin 

Förutsatt att bensinbolagen väljer att hålla sin vinstmarginal på en relativt stadig nivå, finns 

det två olika anledningar till ett stigande bensinpris. Den första orsaken är ett stigande olje-

pris, vilket har legat bakom bensinprisökningen de senaste 10 månaderna. Den andra potenti-

ella orsaken till ett högre bensinpris är en skattehöjning i någon form. Dessa båda höjningar 

utesluter dock inte varandra. Då skatten består av en fast del och en rörlig del moms kommer 

en oljeprishöjning med en krona även att betyda en ökad momsintäkt. Då det är avgörande för 

vissa delar av analysen vad som är orsaken till bensinprishöjningen konstrueras två olika typ-

fall. 

 

Fall 1: en krona högre oljepris 

Ett hypotetiskt fall som idag är aktuellt är en ökning av oljepriset med en krona. Detta skulle 

innebära en direkt överföring av oljeprisökningen på produktionskostnaderna som således 

skulle stiga med en krona.47 Det är ännu en gång viktigt att notera att analysen i detta fall be-

gränsas till att endast studera de förändringar som uppstår på grund av ett högre bensinpris 

och således bortser från andra effekter på samhället av ett högre oljepris. I beräkningen ingår 

att bensinbolagen väljer att behålla sin valda utveckling av vinstmarginal eftersom många 

bedömare i dagsläget anser att det inte finns något utrymme för ytterligare sänkningar av brut-

tomarginalen som före rabatter48 ”normalt ligger runt 1 krona”49. Bensinpriset exklusive 

moms blir således 10,76 kr. På detta ska 25 % moms läggas (2,69 kr), vilket resulterar i ett 

slutpris på 13,45 kr. Ett 1 kr högre oljepris resulterar i ett 1,25 kr högre bensinpris (13,45 

kr). 

 

Fall 2: en krona högre bensinskatt 

Det andra alternativet bakom en prishöjning på bensin är en skattehöjning. Med en skattehöj-

ning menas en höjning av någon eller båda punktskatterna, koldioxidskatt och energiskatt, 

med totalt en krona. En skattehöjning av detta slag skulle öka punktskattebeloppet till 5,96 kr 

medan produktionskostnaderna skulle ligga oförändrade. Skattehöjningar slår i regel alltid 

                                                 
47 SBAB:s Konjunkturbrev nr 3, ”Konjunktur & Räntor”, juni 2004, sid 11 
48 Intervju med Göran Lindell, Bitr. Direktör Svenska Petroleum Institutet, 19/10 
49 Rönnbäck Jesper, ”Bensinkrig i Trollhättan”, Dagens Industri 
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igenom 100 % på slutpriset50 och detta alternativ är således analogt till fall 1 ovan och 1 kr 

högre punktskatt resulterar i ett 1,25 kr högre bensinpris (13,45 kr). 

 

 

5.2.2 Grafisk beskrivning av syftet 

I detta kapitel presenteras en grafisk beskrivning av syftet för denna uppsats.  
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Figur 4 ”Bensinmarknaden vid prisförändring” 

 

 figur 4 åskådliggörs skeendet på bensinmarknaden vid en förändring i pris. Pw utgör 

ärldsmarknadspriset på bensin, vilket antas vara identiskt med produktionskostnaderna. Det-

a stiger om oljepriset stiger och en förflyttning av den samhälleliga marginalkostnaden, det 

ill säga storleken på de kostnader för samhället som uppkommer av förbrukning av en liter 

ensin, följer. Vad som inträffar på marknaden är beroende av storleken på den samhälleliga 

arginalkostnaden. Om marginalkostnaden är lägre än det ursprungliga priset utgör ytorna 

+F insparade kostnader av den minskade bensinkonsumtionen, men samtidigt värderar kon-

umenterna den minskade bensinkonsumtionen51 till – (C+D+E+F). Resultatet med en margi-

alkostnad som befinner sig under det ursprungliga priset blir således en samhällsförlust på 

+D. Med en marginalkostnad som ligger över det ursprungliga priset utgörs de insparade 

ostnaderna av ytorna A+B+C+D+E+F. Minskningen av konsumenternas konsumtion värde-

                                                
0 Intervju med Göran Lindell, Bitr. Direktör Svenska Petroleum Institutet, 19/10 
1 kommer senare i uppsatsen att refereras till som värde på förlorade resor 
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ras fortfarande till – (C+D+E+F) och vi får en total samhällsvinst på A+B som nettoresultat. 

Det finns vidare en skillnad mellan en bensinprishöjning orsakad av ett högre oljepris jämfört 

med en bensinprishöjning orsakad av en högre bensinskatt. I fallet med ett högre oljepris 

kommer samhället att uppleva en kostnad i form av dyrare inköpspris på bensin. Denna kost-

nad uppgår till ruta G i figuren. Syftet med denna cost-benefit analys är att undersöka och 

uppskatta storleken på dessa ytor, samt den samhälleliga marginalkostnaden. Analysen kom-

mer också att studera vilken typ av effekter som arean under marginalkostnaden (ruta E) be-

står av och vilka övriga effekter, inte synliga i figur 4, som uppstår. 

 

 

5.2.3 Problemet med de förlorade resorna 

I resonemanget under figur 4 sägs att konsumenterna värderar den förlorade bensinkonsum-

tionen till -(C+D+E+F), vilket är en kostnad som kommer av de resor som konsumenterna 

väljer att inte utföra på grund av det högre bensinpriset. Här infinner sig en svår problematik, 

då detta resonemang förutsätter att konsumenterna inte byter färdmedel och utför resan på ett 

annat sätt, det vill säga resonemanget förutsätter att bytesgraden för de förlorade resorna är 0 

%. Om samtliga resor som konsumenterna inte längre utför med bensindrivna fordon skulle 

utföras på annat sätt, skulle bytesgraden uppgå till 100 % och konsumenterna skulle inte för-

lora några resor. Samhällskostnaden skulle i ett sådant fall uppgå till kostnaden för att utföra 

dessa nya resor. I realiteten ligger bytesgraden någonstans mellan de båda extremvärdena och 

denna problematik kräver en närmare definition innan värderingen inleds. I denna uppsats 

kommer att utgås ifrån att bytesgraden är 0 %, vilket innebär att ingen av de resor, som under 

ett högre bensinpris inte längre utförs med bensindrivna fordon, kommer att utföras på annat 

sätt. Detta antagande är, trots att det inte är helt realistiskt, brukligt att göra vid studier av 

denna typ och anledningen till detta är att en bytesgrad skild från 0 % gör det omöjligt att be-

räkna värdet av de effekter som uppstår. För att ta ett exempel så grundas den minskade kost-

naden för miljöfarliga utsläpp på antagandet att ett högre bensinpris ger färre bilar på vägarna 

och således mindre utsläpp. Om bytesgraden är skild från 0 % byts vissa av de förlorade re-

sorna ut och utförs med andra typer av färdmedel. Dessa färdmedel kanske också släpper ut 

miljöfarliga ämnen som då ska inkluderas i beräkningen, men då det inte finns någon fullstän-

dig information hur många resor som byts ut och vilka färdmedel de nu utförs med, skulle 

uppskattningar av denna kostnad enbart utgöra spekulationer. Det vanligaste och i dagsläget 
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bästa alternativet är därför att acceptera den störning som detta antagande innebär och nog-

grant analysera vad den innebär för slutresultatet.  

 

Eftersom antagandet innebär att inga resor utförs med andra färdmedel kommer den kost-

nadsminskning som beräknas till följd av en lägre bensinkonsumtion att överskattas. Ett fak-

tum som dock minskar betydelsen av denna störning är att kostnaden för konsumenternas för-

lorade resor kommer att värderas -(C+D+E+F), vilket överskattar den verkliga kostnaden. 

Dessa störningar verkar i motsatt riktning, vilket minskar deras sammantagna påverkan på 

resultatet.52  

 

En intressant iakttagelse i sammanhanget är att de flesta analytiker inte använder fordonski-

lometer istället för bensinförbrukning som grund för sina beräkningar, trots att detta skulle 

begränsa störningen avsevärt. Detta beror på att det i dagsläget är sällsynt med pålitliga siffror 

baserade på fordonskilometer, vilket också är orsaken till att även denna studie till stor del 

använder beräkningar grundade på bensinförbrukning.  

 

Antagandet att inga resor byts ut medför dock att flera av de icke-monetära effekterna som 

uppstår av ett högre bensinpris uteblir, då dessa bygger på att vissa resor utförs på annat sätt. 

Att utesluta dessa effekter skulle innebära en stor brist i studien och reducera möjligheten att 

dra några slutsatser av resultatet. Därför kommer dessa icke-monetära effekter att redovisas 

med ett undantag från det antagande om en bytesgrad på 0 % som efterföljs i samtliga beräk-

ningar. 

 

I detta stycke slås fast att bytesgraden antas vara 0 %, vilket efterföljs i de monetära värde-

ringarna. Undantagna från detta antagande är de icke-monetära effekter vars existens kräver 

en bytesgrad skild från 0 %. Betydelsen av denna förutsättning kommer att diskuteras längre 

fram. 

 

 

5.3 Identifikation, kvantifiering och värdering av effekter  

I detta stycke kommer effekterna av ett högre bensinpris att identifieras, kvantifieras och vär-

deras. Varje effekt får en egen rubrik och inleds med ett kort stycke som motsvarar identifie-
                                                 
52 detta resonemang utvecklas närmare under 5.5 
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ringsprocessen. Det är vid identifikationen viktigt att samtliga effekter som har inverkan på 

målgruppen tas upp. För att underlätta identifikationen bör man definiera en tidshorisont och 

för att göra detta används rekommendationer från Statens Institut för Kommunikationsanalys 

(SIKA). SIKA har tillsammans med Vägverket som regel att aldrig tillämpa längre livslängder 

än 40 år.53 Därför används här en tidshorisont på 40 år, trots att detta är en lång tid som är 

svår att uttala sig om eftersom många faktorer kan förändras under tiden. För att lättare illu-

strera processen delas effekterna upp på; direkta effekter, övriga monetära effekter, icke-

monetära effekter, fördelningseffekter, makroekonomiska effekter, långsiktig samhällspåver-

kan och övriga effekter. 

 

 

5.3.1 Direkta effekter av ett högre bensinpris 

Mindre bensin konsumeras – effekten på bensinkonsumtion mäts bäst via priselasticiteten. 

Många olika studier har gjorts där priselasticiteten för bensin har räknats ut med relativt olika 

resultat. En sammanställning av ett stort antal priselasticiteter från undersökningar utförda i 

samtliga OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) länder visar 

dock att samtliga är negativa. Detta gör att det med stor säkerhet kan konstateras att priselasti-

citeten på bensin är negativ och att ett högre bensinpris kommer att leda till en lägre bensin-

konsumtion.54

 

De flesta undersökningar som har försökt uppskatta storleken på en lägre bensinkonsumtion, 

har använt sig av en bensinpriselasticitet som ligger i ungefär samma intervall. Denna studie 

använder därför en elasticitet som stammar ur data från ”The Gothenburg Energy Data Bank”, 

vilken också flera andra undersökningar använder sig av. Denna databank innehåller stora 

mängder data, från samtliga OECD-länder plus många andra länder, och är en pålitlig och 

välanvänd källa för information.55 Den kortsiktiga priselasticiteten för bensin är -0,13 och den 

långsiktiga priselasticiteten är -0,46.56 Dessa värden är konsistenta med andra svenska erfa-

renheter och uppskattningar och kan därför anses vara solida.57 Detta innebär att ett 1 % högre 

bensinpris leder till en 0,13 % mindre efterfrågan på bensin på kort sikt och 0,46 % mindre 

                                                 
53 SIKA 2002:4 ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet – ASEK”, 
Hhttp://www.sika-institute.se/databas/data/sr_2002_4r3.pdfH, 24/11 16.13 sid 49 
54 Franzén Mikael, ”Gasoline Demand”, Göteborgs Universitet 1994, sid 18-30 
55 Ibid. sid 9 
56 Ibid. sid 26 
57 Jansson Jan Owen, ”Transportekonomi och livsmiljö”, SNS Förlag Finland 1996, sid 292 f. 
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efterfrågan på lång sikt. Kort sikt räknas i regel som mindre än ett år och detta är den defini-

tion som används även här.  

 

Enligt Statistiska Centralbyrån uppgick bensinleveranserna under år 2004 till cirka 5 557 000 

m3 bensin58.   
 

Tabell 1 Påverkan på bensinkonsumtionen vid prishöjning59

Typfall Bensinpris Kort sikt Lång sikt Konsumtion 

KS  

Efterfrågan 

LS 

Fall 1 & 2 + 10,25 % -1,33 % -4,71 % -74 000 m3 -262 000 m3

 

Som illustreras i tabell 1 är effekten på bensinkonsumtionen av en höjning i bensinpris relativt 

liten på kort sikt. Detta beror på att människor under den första tidsperioden inte anpassar sig 

speciellt mycket efter en förändring i bensinpriset. Under det första året minskar endast ben-

sinkonsumtionen med dryga 1 % medan effekten blir större på lång sikt. Viktigt att notera är 

att detta inte nödvändigtvis måste innebära att bensinkonsumtionen sjunker över tiden vid ett 

stigande bensinpris. Det kan finnas andra effekter som påverkar efterfrågan på bensin. Exem-

pelvis är inkomstelasticiteten för bensin positiv, cirka 0,33 på kort sikt och 1,16 på lång sikt60, 

vilket gör att efterfrågan på bensin är positivt korrelerad med BNP-utvecklingen. Efterfrågan 

på bensin kan således stiga även de år då pumppriset på bensin stiger. Siffrorna ovan visar hur 

mycket mindre bensin som efterfrågas enbart på grund av prishöjningen. 

 

 

Färre personkilometer konsumeras – Persontransporterna har utvecklats i takt med att bil-

ägandet i Sverige har ökat. SIKA spår i en rapport att persontransportarbetet kommer att öka 

med 33 % mellan år 1997 och 2010.61 Att konsumtionen av personkilometer ökar är knappast 

något ett 1,25 kr högre bensinpris kan ändra på, men ett högre bensinpris ger sannolikt en 

dämpande effekt på ökningen av personkilometer. 

 

                                                 
58 Statistiska Centralbyrån, ”leveranser av bensin fördelad på miljöklasser m3”, 
Hhttp://www.scb.se/templates/tableOrChart____24314.aspH , 14/11 17.15 
59 här och i samtliga efterföljande tabeller är förändringarna i efterfrågan avrundade till jämna tusental. 
60 Franzén Mikael, ”Gasoline Demand”, Göteborgs Universitet 1994, sid 26 
61 SIKA rapport 2002:1 ”Persontransporternas utveckling till 2010”, sid 24-25 
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I sin senaste mätning från år 2004 fastställer Vägverket det totala trafikarbetet till 78,2 miljo-

ner fordonskilometer (fkm).62 För att räkna ut hur stor del av detta som utförs av bensindrivna 

fordon används en SIKA undersökning från 1999, där det totala trafikarbetet delas upp på 

personbilar och motorcyklar men även efter drivmedel.63 Andelen av det totala trafikarbetet 

som utförs av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av bensin har legat relativt konstant 

runt 86,5 % över decenniet 1987-1997. Det är rimligt att 86,5 % även idag är en siffra som 

beskriver den andel av det totala trafikarbetet som utförs av bensindrivna fordon. Antalet for-

donskilometer utförda av bensindrivna fordon under år 2004 kan således uppskattas till cirka 

67 mdr fkm. Då den bensindrivna personbilen stod för 63 mdr fkm och samtliga lätta lastbilar 

för ca 10 mdr fkm64 innebär detta att cirka 40 % av trafikarbetet utfört av lätta lastbilar under 

2004 måste ha utförts av bensindrivna lätta lastbilar. Detta stämmer bra överens med tidigare 

undersökningar där denna andel legat runt 40-45 %65. Denna bekräftelse gör att detta, för 

denna studie mycket centrala värde på antalet fordonskilometer kan anses relativt säkert. 

 

Nu behövs ett samband mellan trafikarbetet som uttrycks i fordonskilometer och bensinpriset. 

SIKA ger en vag uppfattning om sambandet i sin omvärldsanalys från november 2004, där 

”en bensinprishöjning med 8 % beräknas ge en minskning av transportarbetet med bil på mel-

lan 0,9 och 2,4 %”.66 I denna mätning av effekten på fordonskilometer anses både kortsiktig 

och långsiktig effekt rymmas. Elasticiteten på fordonskilometer med avseende på bensinpris 

kommer således att ligga mellan -0,1125 och -0,3. Elasticiteten mitt i detta intervall, -0,20625, 

är den siffra som kommer att användas i denna cost-benefit kalkyl, men båda extremvärdena 

kommer senare i uppsatsen att studeras i en sensitivitetsanalys. Att denna elasticitet är lägre 

än motsvarande elasticitet för sambandet mellan bensinpris och bensinförbrukning på lång 

sikt, beror på en rad anpassningsprocesser som sker när bensinpriset ökar. Ett exempel på 

detta är att det vid ett högre bensinpris framför allt är de korta resorna som minskar och dessa 

förbrukar överproportionellt mycket bensin. När bensinpriset stiger kommer bensinförbruk-

ningen att minska relativt mer än vad antalet fordonskilometer gör. En annan sorts anpassning 

som får antas ligga bakom skillnaden i elasticitet är en eventuell uppgradering av bilparken 

                                                 
62 Vägverket hemsida, ”Fickfakta 2005”,  Hhttp://www.vv.se/filer/publikationer/fickfakta_2005.pdfH, 23/11 
18.02, sid 10 
63 SIKA hemsida, ”Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på väg i Sverige”, Hhttp://www.sika-
institute.se/databas/data/pm_199905.pdfH, 16/11 14.05 
64 Vägverket hemsida, ”Fickfakta 2005”, Hhttp://www.vv.se/filer/publikationer/fickfakta_2005.pdfH, 23/11 
18.02, sid 10 
65 SIKA hemsida, ”Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på väg i Sverige”, Hhttp://www.sika-
institute.se/databas/data/pm_199905.pdfH, 23/11 18.09 Tabell 21, sid 47 
66 SIKA Omvärldsanalys 2004:7, Hhttp://www.sika-institute.se/databas/data/sr_2004_7.pdfH, 16/11 14.58 
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till att innehålla bensinsnålare bilar. Vid ett högre bensinpris används bensinsnålare bilar och 

bensinförbrukningen minskar ytterligare, medan antalet fordonskilometer ligger konstant.  

 

Dessa värden gör att förändringarna i fordonskilometer som effekt av bensinprishöjningarna 

kan beräknas. 

 
Tabell 2 Minskning av fordonskilometer vid ett högre bensinpris 

Typfall Bensinpris Milj. Fkm Förändring 

Ursprungligen 12,20 kr 67 643 

Fall 1 & 2 + 10,25 % 66 212,98 -1 430,02 (- 2,11 %) 

 

 

5.3.2 Övriga monetära effekter av ett högre bensinpris 

Mindre utsläpp – Om ett högre bensinpris medför en lägre efterfrågan på transport med per-

sonbil kommer detta att leda till mindre bilåkande. Mindre bilåkande leder i sin tur till mindre 

miljöfarliga utsläpp. Den mest uppmärksammade substansen som släpps ut av bilar är koldi-

oxid (CO2), men bilmotorer släpper även ut en rad andra luftföroreningar som måste tas med i 

beräkningarna. Koldioxidutsläppen och utsläppen av många andra substanser är relativt pro-

portionella med bensinförbrukningen och minskar således vid en bensinprishöjning och en 

negativ bensinpriselasticitet.67

 

SIKA och Statens Offentliga Utredningar (SOU 2004:63) använder båda en uppdelning av 

utsläppssubstanserna mellan CO2 och övriga emissioner. I denna studie görs samma uppdel-

ning och inledningsvis fokuseras på övriga emissioner. I utredningarna används marginal-

kostnader uträknade i kronor per liter bränsle. Det värde som här används är marginalkostna-

den för emissioner exklusive CO2, som enligt SOU 2004:63 för personbilar uppgår till 

0,31kr/liter bensin på landsbygd respektive 0,95kr/liter bensin inom tätort. Det finns dessutom 

två högre värden för bensindrivna bilar utan katalysator som måste tas med i beräkningarna.68 

För att vikta fram ett medelvärde refereras till Naturvårdsverket som fastslår att bilar med 

                                                 
67 Uri & Boyd, ”A Note on the Economic Impact of Higher Gasoline and Electricy Prices in Mexico”, North-
Holland 1999, sid 532-533 
68 SOU 2004:63, ”Skatt på väg” Finansdepartementet Maj 2004, sid 162 
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katalysatorer står för 82 % av den svenska bilparken men 90 % av den totala körsträckan, vil-

ket beror på att nya bilar körs mer och längre sträckor än äldre bilar.69  

 

För att kunna beräkna kostnaderna behövs information om hur stor andel av det totala trafik-

arbetet som sker i tätort respektive på landsbygden. Egentligen vore andelarna endast för ben-

sindrivna fordon det lämpligaste, men då dessa inte finns att tillgå används andelarna för 

samtliga fordon. De flesta uppskattningar av trafikarbetet är baserade på olyckskostnader. Ett 

exempel på detta är uppdelningen 45 % i tätort och 55 % på landsbygd som stammar ur 

olyckskostnader från 1997. Detta är dock en uppställning som överskattar andelen biltrafik i 

tätort eftersom olyckorna är fler där.70 Det finns idag inga säkra siffror för hela Sverige, men 

Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) har i en rapport uppskattat vägarbetet i Region 

Sydöst, vilken består av fem län i sydöstra Sverige. Dessa beräkningar uppskattar uppdelning-

en till 36,1% för tätort och 63,9% för landsbygd.71 Detta är siffror som ofta nämns som nära 

”sanningen” och kan därför användas trots att de är framräknade med hjälp av en mindre del 

av Sverige. Om de nya och gamla bilarna används i samma utsträckning i tätort och på lands-

bygd kan ett medelvärde för emissionskostnaden per liter bränsle viktas fram, vilket uppgår 

till 0,88302 kr/liter bensin. 

 
Tabell 3 Värdering av minskning av emissioner exklusive CO2 i SEK per år 

Typfall Bensin KS Bensin LS Insparad Emissions-

kostnad KS 

Insparad Emissions-

kostnad LS 

Fall 1 & 2 - 74 000 m3 -262 000 m3 + 65,34 milj. + 231,35 milj. 

 

Tabellen visar den insparade emissionskostnaden av ett högre bensinpris. Notera att tabellen 

visar minskad förbrukning både på kort och lång sikt, trots att det rör sig om miljöfarliga ut-

släpp. Det kan tyckas märkligt att det skulle vara så stor skillnad på insparade avgaskostnader 

år 1 och år 2, och detta är inte fallet i realiteten, utan i realiteten sker en anpassning över tiden 

och en inkludering av ett kortsiktigt och ett långsiktigt värde är ett sätt att täcka effekterna av 

denna anpassningsperiod. 

                                                 
69 Naturvårdsverkets webbplats, ”Luftkvalitet i tätörter”,  
Hhttp://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/fororen/tatort/tatort.htmlH, Feb. 2005 16/11 
13.37 
70 SIKA hemsida, ”Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på väg i Sverige”, Hhttp://www.sika-
institute.se/databas/data/pm_199905.pdfH, 23/11 18.09 Tabell 21, sid 26 
71 VTI Rapport, ”Trafikarbete i tätort och på landsbygd”, 
Hhttp://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R473.pdfH, 17/11 10.45, sid 34 
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I en annan SIKA rapport studeras värdering av koldioxidutsläpp. Ett välanvänt alternativ för 

att beräkna den minskade kvantiteten av koldioxidutsläpp är att använda de standardiserade 

genomsnittliga värden som finns för fordonskilometer, men den stora bedömningsfrågan är 

vilket värde som ska användas för att uppskatta koldioxidens skadeverkningar. Det råder 

högst delade meningar om koldioxidens skadeverkningar per kilo. I litteratur och undersök-

ningar kan man hitta värden från 0,02 kr/kg72 upp till 1,5 kr/kg73. I denna studie väljs ett värde 

mitt i detta intervall, som är ett av de mest använda värdena i de studier som finns på ämnet, 

0,76 kr/kg, vilket är ett värde baserat på den beräknade kostnaden att uppnå de fastlagda kli-

matpolitiska målen.74 SCB fastställer i en rapport att den genomsnittliga utsläppsnivån på våra 

svenska bensindrivna fordon ligger på 198g/fkm.75  

 
Tabell 4 Värdering av minskning av koldioxidutsläpp i SEK per år 

Typfall Bensinpris Milj. Fkm CO2 i ton Insparad CO2kostnad 

Ursprungligen 12,20 kr 67 643 13 393 314 

Fall 1 & 2 +10,25 % (1,25/12,2) 66 212,98 13 110 170 + 215,19 milj. 

 

Vissa kanske reagerar på att den totala utsläppsmängden koldioxid är lägre än vad som ofta 

nämns i media och andra undersökningar, där siffror upp emot 20 miljoner ton koldioxid kan 

förekomma76. Denna skillnad beror på att enbart bensindrivna fordon inkluderas i denna be-

räkning. De fordon som släpper ut de stora mängderna koldioxid i Sverige är lastbilarna. De 

lätta lastbilarna står för 60 % av all CO2 som släpps ut i vägtrafiken varje år och av dessa last-

bilar är majoriteten dieseldrivna och syns därför inte i denna beräkning.77 Det kan även tyckas 

anmärkningsvärt att den intjänade koldioxidvinsten är lägre än vad de minskade utsläppen av 

andra emissioner bidrar med. Anledningen till detta står att finna i valet av värdering av kol-

dioxidutsläppen. Faktum är att rapporter som fokuserar enbart på CO2 och miljömål för dessa 

utsläpp använder inte sällan högre beräkningsfaktorer, runt 1 kr/kg eller högre. Valet av be-

                                                 
72 SIKA Rapport 2002:13, ”Koldioxid”, Hhttp://www.sika-institute.se/databas/data/sr_2002_13.pdfH, Dec. 2002 
16/11 16.17, sid 11 
73 SOU 2004:63, ”Skatt på väg” Finansdepartementet Maj 2004, sid 162 
74 Ibid. sid 162 
75 Statistiska Centralbyrån hemsida, ”CO2

 utsläpp till luft“, 
Hhttp://www.scb.se/Grupp/Allmant/_dokument/CO2_Nya%20bilar.pdfH, 16/11 16.37 sid 7 
76 Energimyndigheten, Energiindikatorer 2005, Eskilstuna september 2005, sid 60 
77 Statistiska Centralbyrån hemsida, ”CO2

 utsläpp till luft“, 
Hhttp://www.scb.se/Grupp/Allmant/_dokument/CO2_Nya%20bilar.pdfH, 16/11 16.37 sid 15 
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räkningsfaktor kan således diskuteras men stärks av den nationella trafikplaneringen för 1994-

1998 där övriga emissioner har en högre kostnad per kilo än vad CO2 har.78  

 

 

Minskad trängsel i tätbefolkade områden – Efter årsskiftet införs trängselavgifter i Stock-

holms stad och syftet med dessa är att uppnå minskad trängsel och färre miljöfarliga utsläpp 

genom att höja marginalkostnaden för användning av bilen som medel för persontransport. Ett 

annat sätt att öka denna marginalkostnad är att höja bensinpriset och det kan utgås från att 

trängseln minskar när bensinpriset stiger. Mindre trängsel innebär förutom mindre utsläpp 

ofta en tidsvinst för resenärerna.79

 

Det finns många svårigheter med att fastställa pålitliga värden för trängselkostnaderna i tätort 

och på landsbygd. I tätort har i samband med införandet av trängselavgifter i Stockholm be-

räkningar gjorts med trängselfaktorer på 0,60 kr/fkm och 0,20 kr/fkm. För landsbygd däremot 

har ingen uppskattat vinster av minskad trängsel eftersom trängseln på de flesta håll är obe-

fintlig.80 Även denna studie utgår från att vinsten av mindre trängsel på landsbygden är lika 

med noll, då situationer med trängsel på landsbygdsvägar är, om inte obefintliga så åtminsto-

ne väldigt sällsynta. I beräkningarna för tätort används den lägre siffran på 0,20 kr/fkm efter-

som samtliga siffror från litteraturen är framräknade för Stockholmsområdet, ett område där 

trängseln är betydligt större än i andra svenska tätorter. Detta gör att den högre siffran troligt-

vis överskattar vinsten med minskad trängsel medan den lägre siffran ligger närmare sanning-

en.  

 
Tabell 5 Värdering av minskad trängsel i SEK per år 

Typfall Bensinpris Milj. Fkm tätort Insparad trängselkostnad 

Ursprungligen 12,20 kr 24 419 

Fall 1 & 2 +10,25 % (1,25/12,2) 23 903 + 103,24 milj. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att värderingen av minskad trängseln tillhör de mer osäkra 

monetära värderingarna i cost-benefit kalkylen, då det material av studier som finns på områ-

det är högst begränsat.  

                                                 
78 Jansson Jan Owen, ”Transportekonomi och livsmiljö”, SNS Förlag Finland 1996, sid 130 
79 SIKA hemsida ”PM 2005:6 Marginalkostnader – trängsel i vägtrafik”, Hhttp://www.sika-
institute.se/databas/data/pm_2005_06.pdfH, 24/11 15.44 
80 SIKA Rapport 2003:1, ”Trafikens externa effekter". Uppföljning och utveckling 2002”, 24/11 15.46, sid 68 f. 
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Färre olyckor – Mindre bilåkande betyder färre olyckor. Antalet svårt skadade i trafiken bör-

jade minska år 1990 och minskade sedan stadigt fram till 1997, en minskning som i stor ut-

sträckning har fortsatt och en rimlig utgångspunkt är att minskningen skulle tillta ytterligare 

om ett högre bensinpris dämpade bilåkandet.81

 

I SOU 2004:63 finns marginalkostnadsvärden för kronor per liter bränsle och dessa används 

för att vikta fram ett medelvärde för olyckskostnaden till 1,941437 kr/liter bensin82

 
Tabell 6 Värdering av minskade olyckskostnader i SEK per år 

Typfall Bensin KS Bensin LS Insparad Olycks-

kostnad KS 

Insparad Olyckskost-

nad LS 

Fall 1 & 2 - 74 000 m3 -262 000 m3 + 143,67 milj. + 508,66 milj. 

 

 

Mindre buller – Vid mindre bilåkande kommer även bullret i tätort att minska. Buller är dock 

svårdefinierat eftersom det inte ökar proportionellt med trafikvolymen. Avgörande är istället 

hur människor upplever en bullerförändring och hur mycket de är beredda att betala för att 

slippa/få till stånd ökat/minskat buller.83  

 

Vid bulleruträkningen används återigen SOU 2004:63 marginalkostnadsvärden för kronor per 

liter bränsle för att vikta fram ett medelvärde som gäller för alla bensindrivna personbilar oav-

sett katalysator och trafikområde84 och detta medelvärde uppgår till 0,327575 kr/liter bensin. 

Det kan verka ologiskt att använda bensinförbrukning och inte fordonskilometer som grund 

för beräkning av bullerkostnader85. Anledningen är att SOU och SIKA i sina utredningar fo-

kuserar på att analysera bensinförbrukningen och därför räknar fram en marginalkostnad för 

bensinförbrukning där buller ingår. Detta värde är det mest erkända och välanvända på områ-

det. Några pålitliga uppskattningar av bullerkostnader som baserar sig på fordonskilometer 

finns i dagsläget inte. 
                                                 
81 SIKA Kommunikationer Nr 3 1997, Hhttp://www.sika-institute.se/databas/data/sk973.pdfH, 24/11 15.47, sid 8 
82 SOU 2004:63, ”Skatt på väg” Finansdepartementet Maj 2004, sid 162 
83 Jansson Jan Owen, ”Transportekonomi och livsmiljö”, SNS Förlag Finland 1996, sid 192 f. 
84 jmf. uträkning för ”övriga emissioner” 
85 även olyckskostnaden och kostnaden för vägslitage skulle med fördel beräknas med beräkningsfaktorer base-
rade på fordonskilometer 
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Tabell 7 Värdering av minskning av buller i SEK per år 

Typfall Bensin KS Bensin LS Insparad Buller-

kostnad KS 

Insparad Bullerkost-

nad LS 

Fall 1 & 2 - 74 000 m3 -262 000 m3 + 24,24 milj. + 85,82 milj. 

 

 

Mindre slitage – En effekt av ett minskat bilåkande är att slitaget på vägarna kommer att 

minska. Detta kommer att innebära insparade reparations- och väghållningskostnader för 

samhället. 

 

För att beräkna den insparade slitagekostnaden används ett viktat medelvärde på 0,11456 

kr/liter bensin. 

 
Tabell 8 Värdering av minskning av slitage på vägar i SEK per år 

Typfall Bensin KS Bensin LS Insparad slitage-

kostnad KS 

Insparad slitage-

kostnad LS 

Fall 1 & 2 - 74 000 m3 -262 000 m3 + 8,48 milj. + 30,01 milj. 

 

 

Dyrare bensin 

För det svenska samhället innebär fall 1, en oljeprisökning, att vi nu måste betala mer för den 

bensin vi förbrukar. Eftersom det högre momsbeloppet endast utgör en omfördelning inom 

samhället ingår den högre kostnaden detta medför för konsumenterna inte i denna post. Det 

svenska samhället får betala 1 kr mer för varje liter bensin som köps in. Notera att i fall 2, där 

bensinprishöjningen beror på en högre bensinskatt, utgörs hela bensinprishöjningen av omför-

delningseffekter inom samhället och kostnaden nedan gäller endast fall 1. 

 
Tabell 9 Värdering av dyrare bensin i SEK per år 

Typfall Bensin KS Bensin LS Kostnad för dyrare 

bensin KS 

Kostnad för dyrare 

bensin LS 

Fall 1 - 74 000 m3 -262 000 m3 - 5 483 milj. - 5 295 milj. 
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Inbesparade kostnader på grund av ett minskat bensininköp – När bensinpriset stiger köper 

det svenska samhället mindre bensin från världsmarknaden. Värdet av det minskade inköpet 

utgör en pluspost i storleken av arean F i figur 4. Notera att i denna post ingår bensinbolagens 

bruttomarginal eftersom denna räknas som normal avkastning på det investerade kapitalet. 

Detta bygger på att bensinbolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad, vilket får anses 

vara fallet. 

 
Tabell 10 Insparade kostnader av minskat bensininköp i SEK per år 

Typfall Bensin KS Bensin LS Värdering KS Värdering LS 

Fall 1 & 2 - 74 000 m3 -262 000 m3 + 355,20 milj. + 1 257,60 milj. 

 

 

Värdet av förlorade resor 

När konsumenterna inte längre har råd att köpa samma mängd bensin kommer de att resa 

mindre. Detta behöver inte märkas i hushållskassan eftersom hushållen anpassar sin efterfrå-

gan och köper mindre bensin när priset stiger. Bensinkonsumenterna förlorar dock värdet av 

de förlorade resorna, de resor som inte kommer att utföras i en situation med ett högre bensin-

pris.  

 

Avgörande för värdet på de förlorade resorna är i vilken utsträckning dessa resor utförs med 

andra transportmedel. Tidigare har fastslagits att det i denna studie antas att inga av de resor 

som förloras med ett högre bensinpris utförs med andra transportmedel. Detta innebär värdet 

av de förlorade resorna kan uppskattas till –(C+D+E+F) i figur 4. 

 
Tabell 11 Värdering av förlorade resor i SEK per år 

Typfall Bensin KS Bensin LS Värdering KS Värdering LS 

Fall 1 & 2  - 74 000 m3 -262 000 m3 - 949,05 milj. - 3 360,15 milj. 

5.3.3 Icke-monetära effekter av ett högre bensinpris 

Bilparken uppdateras på ett annorlunda sätt – En effekt av ett högre bensinpris som ibland 

nämns som argument i debatten om ett högre bensinpris är att bilparken inte uppdateras lika 

ofta. Människor behåller sin gamla bil längre om kostnaderna för bilåkande är höga. Detta ska 
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dock vägas mot en effekt att människor, vid byte av bil, i större utsträckning byter till en ben-

sinsnålare bil om bensinpriset är högt.86  

 

Många menar att först när det svider rejält i plånboken efterfrågar vanliga människor bensin-

snålare bilar och sätter press på tillverkarna i denna riktning.87 Det är dock att svårt att se att 

ett högre bensinpris får några direkta effekter på att människor byter bil tidigare eller senare. 

En effekt som det dock finns statistiska belägg för är att människor vid ett högre bensinpris 

väljer bensinsnålare bilar den dag de ska byta bil.88 Denna minskning av bensinförbrukning 

ryms dock i tidigare beräkningar av insparade kostnader på grund av minskade bensininköp. 

Något som talar emot denna utveckling är en jämförelse med USA, där man vid ett betydligt 

lägre bensinpris har en bensinsnålare bilpark än vad vi har i Sverige. 

 

Om det finns en effekt där människor på grund av ett högre bensinpris byter bil mer sällan och 

i sådant fall fördröjer utvecklingen mot bensinsnålare bilar och borttagandet av de sista bilar-

na utan katalysator, är detta naturligtvis inte bra för miljön och en minuspost i cost-benefit 

analysen. Detta finns det idag dock inga belägg för, även om det är ett argument som ibland 

nämns i debatten. Ett exempel på en annan effekt är att nya bilar i regel är säkrare än gamla 

bilar och således borde vara inblandade i färre allvarliga olyckor. Detta skulle göra att en 

mindre frekvent uppdatering av bilparken skulle kunna stå ivägen för en reducering av 

olyckskostnaderna. 

 
Tabell 12 Värdering av påverkan på bilparken 

Typfall Byter bil mer sällan Byter till bensinsnålare bil 

Fall 1 & 2 ej bevisat positiv men inkluderad ovan 

 

I tabell 12 illustreras svårigheterna med att värdera icke-monetära effekter. Det som kan fast-

slås är förtecknen på de eventuella effekter som uppstår. Dessa effekter är dessutom väldigt 

långsiktiga, vilket gör de ännu svårare att sia om. Eftersom en eventuell effekt där människor 

byter till bensinsnålare bilar redan finns inräknad i inbesparade kostnader för bensininköp och 

några andra effekter inte är bevisade kan effekten av ett högre bensinpris på bilparken 

sammanfattas som positiv för bilparken, då människor vid bilbyten väljer bensinsnålare 

                                                 
86 Kayser, ”Gasoline Demand and Car Chocie”, Energy Economics 22 (2000), sid 343 f. 
87 Berggren Christian, ”Höj Bensinpriset till 15 kronor litern”, Östgötacorrespondenten 14 okt 
88 Kayser, ”Gasoline Demand and Car Chocie”, Energy Economics 22 (2000), sid 344 
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bilar. Denna effekt är dock redan inkluderad i posten insparade bensinkostnader och de 

enda ytterligare effekter som ska adderas till cost-benefit kalkylen inträffar endast om 

bytesfrekvensen påverkas, vilket det idag inte finns belägg för. 

 

 

Förbrukning av andra bränslen – En effekt av det högre bensinpriset är att många människor 

byter till bilar som går på alternativa bränslen. De så kallade miljöbilarna har blivit extremt 

populära och många tillverkare har idag flera månaders väntetid för att få köpa en miljöbil. 

Den senaste tidens allt högre bensinpris anses tillsammans med trafikpolitiska åtgärder, som 

gratis parkering, ingen trängselavgift och förmånsbeskattning, ligga bakom den lavinartade 

intresseökningen. Det är svårt att sära på dessa bakomliggande orsaker men helt klart är att ett 

högre bensinpris ger ytterligare en anledning för gemene man att byta till en bil som går på 

alternativa bränslen.89 Notera att denna punkt är helt beroende av ett undantag från antagandet 

att inga av de resor som inte utförs av bensindrivna fordon under ett högre bensinpris, utförs 

på annat sätt. 

 

Forskning visar att det absolut viktigaste för att människor ska bryta sina konsumtionsvaror, i 

detta fall byta bränsle, är priset. Att priselasticiteten är relativt låg innebär dock att det måste 

till ganska stora prisskillnader för se någon större effekt.90 Tydligt är att svenskarna på senare 

tid har uppmärksammat miljöbilarna och antalet miljöbilar hade vid årsskiftet 2004-2005 näs-

tan fördubblats jämfört med året före. Under år 2004 bestod cirka 2,9 % av alla vägtranspor-

ters energiförbrukning av alternativa bränslen och denna siffra kommer att vara än högre när 

år 2005 summeras.91 Detta är en utveckling som har positiva förtecken i cost-benefit analysen, 

då miljöbilarna släpper ut mindre koldioxid och miljöfarliga ämnen, men den positiva effek-

ten av en lägre bensinförbrukning finns redan upptagen i cost-benefit analysen och ska inte 

dubbelräknas. Vad som inte finns med i beräkningen är de resurser som går åt för att framstäl-

la de alternativa bränslen som konsumenterna förbrukar istället för bensin och värdet av de 

resor som utförs med alternativa bränslen. Det bästa för samhället vore att konsumenterna inte 

förbrukade något bränsle alls efter att ha dragit ner på bensinförbrukningen, men om detta 

                                                 
89 Lofors Emma Dagens Nyheter, ”Rusning efter miljöbilar”, 
Hhttp://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=468380&previousRenderType=6H, 30 Sep, 24/11 15.50 
90 Wing-Tat Hung, ”Taxation on vehicle fuels: its impact on switching to cleaner fuels”, Energy Policy 2004 sid 
2-6 
91 Miljöfordon hemsida, ”Antalet miljöfordon och mängden miljöbränsle i landet”, 
Hhttp://www.miljofordon.se/fakta/index.asp?sTemplate=main.asp&iMenuID=460&iParentMenuID=406H, 
18/11 12.22 
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sker måste de resurser som nu används inkluderas för att nettovinsten ska kunna beräknas. 

Detta innebär att förbrukningen av alternativa bränslen kommer att utgöra en minuspost i 

cost-benefit kalkylen, vilket inte ska tolkas som om att själva bytet till alternativa bränslen är 

negativt. Ett av dessa alternativa bränslen är diesel. Att bensinbilägare väljer att gå över till ett 

dieseldrivet fordon är ett fenomen som kan urskiljas i stor utsträckning i samtliga europeiska 

länder förutom Sverige och Finland92, och kostnaden för dieselbilarnas nya resor ska också 

inkluderas i cost-benefit kalkylen.  

 
Tabell 13 Värdering av påverkan av byte till andra typer av bränslen 

Typfall Effekt av byte till miljöbil Ökad förbrukning av andra bränslen 

Fall 1 & 2 redan inkluderad pluspost minuspost 

 

I tabell 13 redovisas den kostnad för samhället som förbrukningen av andra typer av bränslen 

för med sig. Denna kostnad anses vara lägre än kostnaden för förbrukning av bensin eftersom 

diesel kan anses likvärdig med bensin i marginalkostnad för samhället, medan byte till de fles-

ta övriga bränslen innebär en vinst för samhället. Detta innebär att ett byte från bensinför-

brukning till förbrukning av en annan typ av bränsle totalt utgör en pluspost i cost-

benefit kalkylen. Eftersom fördelarna av en utebliven bensinkonsumtion redan har re-

dogjorts för, innebär den negativa effekten för samhället av denna förbrukning att ef-

fekten här utgör en minuspost.  

 

 

Hamstring – En effekt som ibland nämns av ett högre bensinpris är att människor är beredda 

att åka väldigt långt för att tanka billigare. Det finns flera exempel runt om i Sverige där ben-

sinstationer har erbjudit ett bensinpris klart under marknadspriset, vilket har fått köer och 

långa resvägar för konsumenterna till följd.93

 

Eftersom bensinen kostar ungefär lika mycket i våra grannländer rör det sig inte om någon 

”bensinturism” som kan förekomma inom andra varuområden, som till exempel alkohol. Det-

ta är sannolikt något en isolerad bensinprisförändring, som en skatteförändring, inte kan ändra 

på. Klart är dock att det ibland förekommer prisdumpningar och priskrig på den svenska 

                                                 
92 Odd Hassel, Direktör på Cambridge Energy Research Associates, NOG Seminarium, Stockholm 7/12 
93 Eriksson Sven-Anders, ”Här kostar bensinen under nio kronor”, Aftonbladet 
Hhttp://www.aftonbladet.se/nyheter/0005/27/bensin.htmlH, 27 Maj 2000, 24/11 15.54 
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marknaden som får bilister att färdas många extra mil för att tanka till ett billigare pris. Ett 

exempel på detta är händelser under augusti månad, då ett priskrig utspelade sig i Trollhättan 

med priser ner mot 8 kr/litern, vilket motiverade många bilister i närområdet att åka dit.94 

Dessa företeelser är dock undantag och även om de har en negativ miljöpåverkan får den an-

ses vara mycket liten. Bensinmarknaden har hittills visat upp en relativt uniform prissättning, 

vilket gör effekten av hamstring försumbar.  

 

 

Påverkan på folkhälsan – En effekt av ett högre bensinpris är att alternativa färdmedel an-

vänds mer och vissa av dessa alternativa färdmedel kan ha en positiv påverkan på folkhälsan. 

Det ska noteras att även denna effekt är beroende av att vissa av de resor, som under ett högre 

bensinpris går förlorade, utförs med andra färdmedel. Detta är således det andra undantaget 

från det i kapitel 5.2.3 genomförda antagandet. 

 

I studier har fastslagits att det är de korta resorna som påverkas mest av en högre marginal-

kostnad för bilåkande. Experiment med gratis kollektivtrafik har visat att det är de korta re-

sorna som först byts ut mot ett annat färdmedel. Detta är logiskt eftersom det är dessa resor 

som är lätta att utföra med cykel eller gång.95 En följd av detta blir att när bensinpriset stiger 

utförs en del av de resor som idag utförs med bil, med gång eller cykel. Detta har en positiv 

effekt på folkhälsan, vilket i förlängningen kan ge insparade pengar i form av lägre sjukvårds-

kostnader och bättre mental hälsa. Mot denna positiva effekt står en risk för ökad isolering av 

människor på landsbygden. Denna isolering kan ge negativa effekter på människors fysiska 

och psykiska hälsa. Totalbeloppet och riktningen av påverkan på folkhälsan är därför mycket 

svår att uppskatta, men faktumet att de korta resorna, som går att utföra med för folkhälsan 

positiva transportmedel, är de första som byts ut ger en slutledning att ett högre bensinpris 

med sannolikt har en liten positiv effekt på folkhälsan. 

Beläggningen inom kollektivtrafiken ökar – När bensinpriset ökar ser sig människor om ef-

ter alternativa färdmedel och ett av dessa är kollektivtrafiken, vars beläggning ökar vid ett 

högre bensinpris. Detta kan fastslås via studier av kollektivtrafikselasticitet med respekt till 

                                                 
94 Sveriges Radio hemsida, ”Priskrig mellan bensinstationerna i Trollhättan”, Hhttp://www.sr.se/cgi-
bin/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=676224H, 2005-08-19, 17/11 16.59 
95 Ljungberg Anders, Föreläsning i kursen ”Transport- och tjänsteekonomi”, Linköping Okt 2005 
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bensinprisförändringar.96 Denna effekt utgör det tredje undantaget från antagandet om en by-

tesgrad på 0 %. 

 

En studie av flera undersökningar och dess kollektivtrafikelasticitet med hänsyn till bensinpris 

visar att bensinpriselasticiteten ligger emellan 0 och 1,04, med ett medelvärde på 0,38.97 Detta 

innebär att ett högre bensinpris leder till ett större utnyttjande av kollektivtrafiken, vilket ger 

insparade miljökostnader. Dessa insparade miljökostnader finns dock redan med i cost-benefit 

analysen och ska inte dubbelräknas. Det intressanta med en ökad beläggning inom kollektiv-

trafiken är att den får en dubbel effekt i form av ökad service. Det kan till exempel röra sig 

om högre frekvens på turerna eller fler hållplatser, vilket ger en slags positiv spiral där ännu 

fler resenärer väljer att byta färdmedel än de som valde att byta till kollektivtransport på grund 

av den ursprungliga bensinprisökningen.98 De minskade samhällskostnaderna för dessa ytter-

ligare resenärer ska adderas till plussidan av cost-benefit kalkylen. I tabellen användes medel-

värdet 0,38 som bensinpriselasticitet för kollektiva transporter. 
 

Tabell 14 Värdering av påverkan på kollektivtrafik 

Typfall Bensinpris Påverkan på kol-

lektivtrafik 

Påverkan på 

service 

Ytterligare 

resenärer 

Fall 1 & 2 +10,25 % (1,25/12,2) + 3,895 % positiv + 0-3 % 

 

I tabell 14 kan vi se att bensinprishöjningen får till följd av kollektivtrafiken upplever en ökad 

beläggning på 3-4 %. Detta leder i många fall till en viss serviceförbättring. Detta kommer att 

leda till att ytterligare fler resenärer väljer kollektivtrafiken, vilket är positivt för samhället. 

De ytterligare resenärerna utgör sannolikt en mindre andel än den ursprungliga påverkan på 

kollektivtrafiken och skulle ge en positiv intäkt i form av insparad marginalkostnad för dessa 

resenärer. Ett högre bensinpris ger en positiv effekt i from av utbyggnad av kollektivtra-

fiken. 

 

Forskning på alternativa bränslen ökar – Eftersom byten till alternativa bränslen tidigare har 

identifierats som en effekt av ett högre benspris är en ökad forskning inom detta område en 

                                                 
96 Bresson et al ”Economical and structural determinants of the demand for public transport”, Transportation 
Research Part A 38 (2004) sid 283-284 
97 Holmgren Johan, Meta-Analysis of public transport demand, Linköpings Universitet 2005, sid 8-9 
98 Holmgren Johan, Föreläsning i kursen ”Transport- och tjänsteekonomi” Linköping 30/9 
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viktig sidoeffekt. En högre efterfrågan på miljöbilar och alternativa bränslen gör det lönsamt 

att utveckla nya och billigare produkter inom detta område.  

 

En större satsning på forskning om alternativa bränslen är något som ofta nämns i debatten 

som en positiv effekt av ett högre bensinpris. Det kan förutsättas att företag är mer villiga att 

satsa pengar på forskning om alternativa bränslen vid ett högt bensinpris, eftersom det då 

finns fler människor beredda att byta bränsle. Detta är en viktig effekt som är oerhört svår att 

värdera i monetära termer. Slutsatsen begränsas till att konstatera att effekten existerar, att den 

är positiv och inte obetydlig. Ett högre bensinpris ger en viss positiv effekt på forskning 

om alternativa bränslen. 

 

 

Högre inflation och stigande inflationsförväntningar – När det gäller effekterna av oljepris 

på inflation brukar i regel sägas att ett 10 % högre oljepris ger 0,1 % högre konsumentpriser, 

vilket får anses vara en relativt svag påverkan. Studier visar dock att hushållens inflationsför-

väntningar påverkas ganska mycket av bensinpriset och dess fluktuationer. Detta kan bero på 

att höjningar i bensinpris är väldigt synliga för konsumenten och det verkar som om att ett 

högre bensinpris i slutändan kan påverka inflationen i större utsträckning än vad bensinprisets 

genomslag på konsumentprisindex motsvarar.99  

 
Figur 5 ”Hushållens inflationsförväntan och bensinpriset”100  

Detta argument härstammar från empiriska iakttagelser från de senaste årens ekonomiska ut-

veckling i Sverige. Denna utveckling illustreras i figur 5, där hushållens inflationsförvänt-

                                                 
99 SBAB:s Konjunkturbrev nr 3, ”Konjunktur & Räntor”, Juni 2004, sid 11 
100 Ibid., sid 11 
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ningar och bensinpriset under de senaste åren redovisas i samma figur. Som kan utläsas ur 

figuren finns ett samband mellan de båda faktorerna och framför allt våren 2004 steg infla-

tionsförväntningarna starkt korrelerat med bensinpriset. 

 

Enligt Riksbanken har ett högre oljepris en viss förhöjande effekt på inflationen. Den sam-

manlagda vikten för bensin, diesel och eldningsolja i konsumentprisindex (KPI) är 5 %, vilket 

gör att när oljepriset stiger upplever Sverige en direkt KPI-effekt. I denna analys ska endast 

den del av denna effekt som stammar ur bensinprisökningen inkluderas och andra effekter av 

ett högre oljepris bortses från. Det är dock oerhört svårt att sära på dessa typer av effekter och 

dess påverkan på KPI. Förutom den direkta påverkan finns en indirekt effekt som gör att den 

totala ökningen av inflationen blir betydligt högre. Den indirekta effekten beror på att oljepri-

set påverkar andra sektorer som transport- och varusektorer. Vidare finns en andrahandseffekt 

som består av högre inflationsförväntningar som i värsta fall kan leda till kompensationskrav 

vid löneförhandlingar. Riksbanken kan med hjälp av penningpolitik motverka dessa andra-

handseffekter och minska risken för att effekter på konsumentpriser ska förekomma.101 Infla-

tionen påverkas dock av många andra faktorer och Sverige har på senare tid fått hjälp, av ex-

empelvis produktivitetsökningar, med att hålla inflationen nere. En högre inflation på grund 

av bensinprisökningar är idag inget reellt problem i Sverige och riksbankschef Lars Heiken-

stam konstaterade 16/11 2005 att inflationen för närvarande snarare är för låg, om än på väg 

mot sitt målvärde.102  

 
Tabell 15 Värdering av ökade inflationsförväntningar som följd av ett högre bensinpris 

Typfall Inflationspåverkan Inflationsförväntningar Sammantagen påverkan 

Fall 1 & 2 < + 0,1 % viss ökning försumbar 

 

I tabell 15 illustreras de båda typfallens påverkan på inflationen. I realiteten finns en skillnad 

mellan de båda fallen. I fall 1 är det oljepriset som stiger, vilket gör att tumregeln för oljepri-

sets påverkan på KPI kan användas. I det andra fallet är det skatten som stiger, det vill säga att 

det enbart är bensinpriset och inte oljepriset som stiger, vilket ger en betydligt mindre totalef-

fekt på inflationen. I denna cost-benefit kalkyl blir dock kostnaden för de båda scenarierna 

lika, eftersom det endast är den del som orsakas av ett högre bensinpris som är väsentlig. Den 

                                                 
101 Srejber Eva, 1 Vice Riksbankschef, NOG Seminarium, Stockholm 7/12  
102 Sveriges Riksbanks hemsida, ”Det aktuella ekonomiska läget”, 
Hhttp://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18870H, 17/11 16.06 
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slutgiltiga värderingen av hur stor påverkan blir är godtycklig, men eftersom Sverige idag 

ligger under sitt inflationsmål103 finns det i dagsläget inte några orsaker att sätta negativa för-

tecken framför en eventuell inflationspåverkan av ett högre bensinpris. Skulle andra förutsätt-

ningar gälla skulle ett högre bensinpris kunna ge en extrakostnad även om större delen av in-

flationseffekterna består av fördelningseffekter. Effekten av högre inflationsförväntningar 

till följd av ett högre bensinpris är i dagsläget försumbar, men under andra förutsätt-

ningar utgör de stigande inflationsförväntningarna en viss kostnad för samhället. 

 

 

5.3.4 Långsiktig samhällspåverkan 

Stadsplanering – Ett högre bensinpris som medför ett lägre bilåkande och en högre grad av 

kollektivt åkande ställer krav på en ny stadsplanering. Det behövs kanske inte lika många par-

keringsplatser utan dessa ytor kan användas för andra ändamål. Klart är att ett högre bensin-

pris på lång sikt förändrar behovet av vissa inslag i stadsplaneringen.  

 

Denna effekt är oklar och mycket svårvärderad. Det skulle behövas information om samtliga 

individers preferenser för att kunna värdera en förändring av stadsplaneringen. Effekten får 

också anses vara mycket långsiktig och slutsatsen blir att konstatera att den existerar utan 

att gå vidare in på någon slags värdering. 

 

 

Påverkan på bosättning – På lång sikt påverkar bensinpriset bosättningen i Sverige. Ett högre 

bensinpris gör att det blir dyrare att bosätta sig i glesbygd och detta alternativ blir missgynnat 

jämfört med bosättning i städerna. Ett högre bensinpris medverkar sålunda till en ökad urbani-

sering. 

 

Att ett högre bensinpris fördyrar bosättning utanför städerna och på lång sikt medför en ökad 

grad av urbanisering är en effekt som är svår att analysera idag. Effekten är vidare svår att 

värdera eftersom det för detta skulle behövas information om hur mycket lägre nytta de män-

niskor får, som nu väljer att bo i städerna istället för i glesbygden. Nyttan måste trots allt vara 

högre i staden än vad den hade varit om individen hade valt att bo kvar i glesbygden under de 

                                                 
103 Sveriges Riksbanks hemsida, ”Det aktuella ekonomiska läget”, 
Hhttp://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18870H, 17/11 16.06 
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nya förhållandena, annars skulle inte förflyttningen äga rum. De största förlorarna är således 

de som stannar kvar i glesbygden trots det högre bensinpriset och inte väljer att genomgå den 

långsiktiga positiva anpassning som ofta sker till följd av förändringar i samhället. De bensin-

prishöjningar som studeras här uppgår till 1,25 kr/liter och även om det är troligt att just denna 

prisökning kommer att få några människor att byta bosättningsområde, är det tveksamt om en 

bensinprishöjning i denna storlek räcker för att ge en effekt som skulle ge något större utslag i 

cost-benefit kalkylen. Dessa effekter skulle dessutom ligga en bra bit fram i tiden och är där-

för ännu mer svårbedömda. Slutkommentaren på denna faktor blir att en outredd påverkan 

på bosättning finns som behöver betydligt mer forskning för att kunna göras rättvisa. 

 

 

5.3.5 Fördelningseffekter 

Minskade intäkter för oljebolagen – Ett högre bensinpris påverkar givetvis bensinbolagens 

intäkter. Eftersom efterfrågan minskar och vinstmarginalen är densamma i monetära termer 

kommer en bensinprishöjning från ursprungsnivån innebära en minskning av oljebolagens 

intäkter. 

 

Att oljebolagens intäkter minskar vid ett högre bensinpris, trots att efterfrågan är relativt oe-

lastiskt, beror på att vinstmarginalen idag har pressats ner och ligger en bra bit under dess 

”normala värde”.104 Det kan diskuteras om minskade intäkter för bensinbolagen ska före-

komma i en cost-benefit kalkyl som behandlar de samhällsekonomiska effekterna i Sverige, 

då de flesta av bensinbolagen är utländska. Att denna effekt trots allt inkluderas i kalkylen 

beror på att det handlar om intäkter till svenska underavdelningar som har effekter på svenska 

anställda och den svenska marknaden. I tabellen följs antagandet att den uteblivna bensinkon-

sumtionen inte ersätts av någon annan bränslekonsumtion. Viktigt att komma ihåg är att byten 

från bensinkonsumtion till alternativa bränslen kan ha stor inverkan på denna fördelningsef-

fekt, eftersom de flesta bensinbolag även säljer andra typer av bränslen. 

 

 

 

 

 
                                                 
104 Rönnbäck Jesper, ”Bensinkrig i Trollhättan”, Dagens Industri 
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Tabell 16 Värdering av bensinbolagens minskade intäkter av en lägre bensinförsäljning i SEK per år 

Typfall Efterfrågan KS Efterfrågan LS Minskad Intäkt 

År 1 i kr 

Minskad Intäkt 

År 2 i kr 

Fall 1 & 2 -74 000 m3 262 000 m3 - 55,50 milj. - 196,50 milj. 

 

 
Statens intäkter ökar – Om bensinprishöjningen till viss del beror på en höjning av någon av 

punktskatterna eller momsen kommer statens intäkter att öka till följd av höjningen. Detta är 

vad som sker i fall 2, men faktum är att även i fall 1, där bensinprisökningen sker på grund av 

ett högre oljepris kan staten initialt räkna in högre intäkter eftersom momsen räknas procentu-

ellt på bensinprisbeloppet som nu är högre. Det som skulle kunna göra att statens intäkter inte 

ökar är om efterfrågan påverkas negativt och tar ut den ökade skatteintäkten. 

 

Statens intäkter utgörs som tidigare har klargjorts av en uniform och fast skattedel och en pro-

centuell momsdel. Vid beräkningarna måste även minskningen i efterfrågan tas med och detta 

görs bäst genom att kalkylera skatte- och momsintäkterna idag och jämföra dessa med de hy-

potetiska intäkterna för varje fall. Eftersom elasticiteten är olika på kort och lång sikt betyder 

det att också skatte- och momsintäkterna kommer att bli olika beroende på om människor har 

hunnit anpassa sig till det nya bensinpriset eller inte.  

 
Tabell 17 Statens skatte- och momsintäkter från bensinkonsumtion i SEK per år 

Typfall Skatteintäkter Momsintäkter Totalt Skillnad 

Idag 27,56*109  13,56*109  41,12*109  

Fall 1 KS 27,196*109  14,749*109  41,945*109  + 0,825 mdr. 

Fall 1 LS 26,263*109  14,244*109  40,507*109  - 0,613 mdr. 

Fall 2 KS 32,679*109  14,749*109  47,428*109  + 6,308 mdr. 

Fall 2 LS 31,558*109  14,244*109  45,802*109 + 4,682 mdr. 

 

Intressanta fakta ur tabell 17 är framför allt att staten, vid en prisökning som beror på ett hög-

re oljepris, tillhör förlorarna på lång sikt trots att momsintäkterna initialt ökar. Det är resulta-

tet av den konsumentanpassning som sker på längre sikt. I tabell 17 redovisas endast hur sta-

tens intäkter från bensinskatten påverkas av ett högre bensinpris och även denna beräkning 

skulle påverkas om konsumenterna fick byta ut en viss del av de förlorade resorna och 

genomföra dessa med alternativa färdmedel. Många andra typer av bränslen är också belagda 

 -41- 



med skatter och en bytesgrad skiljd från 0 % skulle sannolikt ge staten högre skatteinkomster 

än vad som redovisas ovan.  

 
 
Mindre pengar i hushållskassan och hos företagen – Helt klart är att bilisterna blir lidande 

av högre bensinpriser. De måste betala ett högre pris för sina transporttjänster och detta får 

konsekvenser för hushållskassan. Ett högre bensinpris kommer också att innebära ökade kost-

nader för de flesta företag. Detta kan i sin tur få negativa konsekvenser för samhället via 

minskad sysselsättning och färre nyetableringar. 

 

Det stora problemet i en värderingsprocess av dessa variabler är att det inte finns några säkra 

siffror på hur stor del av bensinkonsumtionen som privatpersoner respektive företag står för. 

På grund av firmabilar och företagskort är det näst intill omöjligt att uppskatta denna fördel-

ning. Det som kan göras är en total uträkning för de svenska bilisterna som inkluderar både 

privatpersoner och företag. För att räkna ut hur mycket de svenska bilisterna förlorar på ett 

högre bensinpris studeras förändringen i konsumentöverskott. Förändringen i konsumentöver-

skott kan åskådliggöras grafiskt och illustreras nedan i figur 6.  

 

I
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Figur 6 – Privatekonomisk påverkan av ett högre bensinpris, fall 1 & 2 

  

 figur 6 åskådliggörs förändringen för konsumenterna vid ett högre bensinpris. I ursprungslä-

et efterfrågar konsumenterna en kvantitet som uppgår till Q0. Efter prishöjningen minskar 

fterfrågan till Q1. Minskningen i konsumentöverskott utgörs i fall 1, där oljepriset höjs, av 

torna C+H. Ytan C utgörs av en högre bensinkostnad som betalas till utländska producenter 
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och den svenska staten. I fall 2, där en högre bensinskatt ligger bakom bensinprishöjningen, är 

skillnaden att konsumenterna istället betalar yta C till staten. Detta utgör en skatteinkomst för 

staten och betalas tillbaka till konsumenterna via ökade transfereringar. I teorin brukar man 

räkna med att dessa är 100 % av den inbetalade skatten, vilket skulle gör att konsumenterna i 

fall 2 får ökade transfereringar i storleken C och således endast upplever ett minskat konsu-

mentöverskott i storleken H. Detta är dock endast fallet om staten använder hela sin skattein-

täkt till transfereringar. I den händelse som staten väljer andra användningsområden för sin 

nya skatteintäkt, exempelvis amortering av utlandsskulden, går hela eller delar av C förlorad 

för konsumenterna.  

 
Tabell 18a Förändring i konsumentöverskott som effekt av ett högre bensinpris på kort sikt i SEK 

Typfall Efterfrågan KS Ny efterfrågan Förändring i konsumentöverskott 

Fall 1 -74 000 m3 5 483 000 m3 - 6 900,00 milj. 

Fall 2 -74 000 m3 5 483 000 m3 - 46,25 milj. 

 
Tabell 18b Förändring i konsumentöverskott som effekt av ett högre bensinpris på lång sikt i SEK 

Typfall Efterfrågan LS Ny efterfrågan Förändring i konsumentöverskott 

Fall 1 -262 000 m3 5 295 000 m3 - 6 782,50 milj. 

Fall 2 -262 000 m3 5 295 000 m3 - 163,75 milj. 

 

Notera att detta endast är fördelningseffekter för konsumenterna och inte några värden som 

ska föras in i cost-benefit kalkylen eftersom de innehåller värden av insparad bensin, vilka 

redan är medräknade i kalkylen.  

 

 

5.3.6 Makroekonomiska effekter 

Eftersom bensinefterfrågan är oelastisk fortsätter konsumenterna att, trots ett högre bensin-

pris, efterfråga en stor mängd bensin, det vill säga substitutionseffekten är relativt liten. Detta 

gör att annan konsumtion måste minska för att hushållen ska ha råd med att köpa den dyrare 

bensinen. Här är det dock viktigt att beakta huruvida hushållen bedömer att bensinprisökning-

en är temporär eller permanent. Analogt med det resonemang som brukar användas vid tillfäl-

liga inkomstsänkningar, menar bedömare att om konsumenterna bedömer att prisökningen på 

bensin är temporär väljer de ofta att inte minska sin konsumtion utan tar av sitt sparande för 
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att kompensera prisökningen. Om konsumenterna däremot bedömer att bensinprisökningen är 

permanent minskar man istället sin konsumtion.105 I den händelse att konsumtionen minskar 

ger detta negativa effekter för samhället i form av att multiplikatoreffekter uteblir. Att multi-

plikatoreffekter uteblir gör att en minskning av hushållens konsumtion ger en större minsk-

ning av värde än vad de absoluta monetära termerna av den minskade konsumtionen indike-

rar, om den enkla multiplikatorn är större än ett. Några säkra siffror för denna finns inte, men 

uppskattningar i USA gör gällande att den ligger runt 1,8106 och det är troligt att den i Sverige, 

som är ett öppet land med stor andel utrikeshandel är något lägre och befinner sig runt 1,5. En 

bensinprishöjning baserad på ett högre oljepris kommer således att föra med sig en negativ 

effekt i form av en utebliven multiplikatoreffekt på hushållskonsumtion. En skattebaserad 

bensinprishöjning ger en större konsumtion av andra varor än bensin och ger en positiv multi-

plikatoreffekt, förutsatt att konsumenternas ökade utgifter på övrig konsumtion innebär en 

större multiplikatoreffekt än den uteblivna multiplikatoreffekt som erhålls av de minskade 

utgifterna på bensin. Båda dessa effekter är dock endast kortsiktiga. På längre sikt kommer 

hushållen att anpassa sig och de produktionsresurser som frigörs kommer att förflyttas till 

andra sektorer och användas där. Bensinpriset kan endast ha en kortsiktig effekt på storheter 

som arbetslöshet och konsumtion. 

 

 
 

 

Om 

choc

       
105 H
106 L

 

     Figur 7 – Bensinpriset och output 
vi, i figur 7, befinner oss i utgångsläget i punkt A skulle ett högre bensinpris innebära en 

k på utbudssidan. Detta skulle leda till att den kortsiktiga utbudskurvan flyttar inåt, vilket 

                                          
äggström Jan, Chefsekonom Svenska Handelsbanken, NOG seminarium, Stockholm 7/12 
ipsey et al. ”Economics”, 12 Ed., Addison-Wesley, USA May 1999, sid 506 
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gör att vi hamnar i punkt B. Sedan finns det två möjliga scenarier och vilket som inträffar 

beror på vilken politik staten och riksbanken för. Regeringen kan i punkt B ta hjälp av en ex-

pansiv finanspolitik och trycka upp efterfrågan (AD-kurvan skiftar utåt) och därigenom föra 

ekonomin till punkt C, där en viss inflation är den enda bestående effekten. Ett annat alterna-

tiv är att man från riksbankens sida för en restriktiv penningpolitik och för ekonomin tillbaka 

till det ursprungliga läget, punkt A. I båda fallen får ökningen i bensinpris ingen bestående 

effekt på output eller sysselsättning. Det kan således konstateras att en kortsiktig negativ ef-

fekt kan uppstå när konsumtionen minskar, men att människor går igenom en anpassningspro-

cess som gör att bensinprishöjningen på längre sikt inte får några större konsekvenser för 

ekonomin. Effekterna utöver förändringen i privatekonomiska resurser är negativa och 

kortsiktiga, men inte försumbara. 

 

Det är som tidigare nämnts mycket svårt att uppskatta andelen ovan som består av en högre 
bensinkostnad för företagen. Troligt är dock att företag som inte använder bensindrivna for-

don för att utföra sin kärnaktivitet endast upplever små försämringar till följd av ett högre 

bensinpris. Värre blir det för företag i branscher där bilen spelar en väsentlig roll, som exem-

pelvis taxiföretag. Eftersom andelen företag som är starkt beroende av bilen i utförandet 

av sin kärnaktivitet sannolikt är relativt liten blir de genomsnittliga effekterna för före-

tagen små. Det ska dock noteras att vissa företag sannolikt kommer att uppleva stora 

försämringar.  

 

Något som skulle kunna ha stor negativ effekt för företagen och samhället är om det högre 

bensinpriset leder till att arbetskraften blir mindre rörlig. Människor kanske inte längre är be-

redda att ta jobb på platser som ligger en bit från hemmet eftersom det höga bensinpriset äter 

upp mervärdet av en högre lön. Detta är den enda faran med ett högre bensinpris för syssel-

sättningsgraden i samhället. Arbetskraftens mobilitet kan minska som effekt av ett högre 

bensinpris 

 

 

Vinnare och förlorare – Vid en samhällsekonomisk förändring finns det alltid grupper som är 

relativa vinnare och förlorare. Vid ett högre bensinpris framhålls ofta bilpendlare bosatta i 

glesbygd, där alternativ till bilen som färdmedel saknas, som förlorare. Ett högre bensinpris 

får regionalpolitiska effekter, där vissa regioner, företrädesvis i norra Sverige, tillhör förlorar-
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na.107 De grupper som får anses vara relativa vinnare av ett högre bensinpris inkluderar miljö-

bilstillverkare, kollektivtrafikresenärer, människor med en hög aversion mot negativa miljöef-

fekter och människor som i händelse av fall 2 får ta del av de högre statliga intäkterna i form 

av högre transfereringar utan att uppleva en högre bensinkostnad. 

 

Många undersökningar fastslår att det är hushåll i glesbygd och framför allt i Norrland som 

drabbas hårdast av ett högre bensinpris. Beräkningar med konsumentöverskott ger vid handen 

att genomsnittsbilisten i den norra glesbygden orsakas en välfärdsförlust per år som är 200-

300 kr större än genomsnittsbilisten i hela riket vid en bensinprishöjning på 1,25 kr/liter. Des-

sa beräkningar mäter välfärdsförlust uttryckt i minskat konsumentöverskott108, vilket innebär 

att studien är en uppskattning och jämförelse av areorna –(C+H) i figur 6, plus eventuella 

transfereringar, mellan olika regioner. En annan studie visar dock att kommuner med en stor 

andel pendlare också kan tillhöra förlorarna. Detta resultat med fler förlorare i pendlingstäta 

områden är något som inte behöver överensstämma med den traditionella uppfattningen om 

att boende i glesbygd är förlorare, då andelen pendlare ofta är hög även i tätorter.109 Resultatet 

kan dock ha alternativa förklaringar i form av andra variabler, ej medräknade i undersökning-

en, som inkomststruktur, landareal etcetera. 

 

De flesta studier indikerar att bensinskatten är regressiv även om ett fåtal utredningar visar 

upp ett avvikande resultat.110 Anledningen till skattens regressiva natur är att energivaror på 

grund av sin karaktär av att ofta vara ”nödvändighetsvaror” har en låg inkomstelasticitet, vil-

ket innebär att hushåll med lägre inkomst använder en relativt sett högre andel av disponibel 

inkomst till dessa inköp. Bensin har en inkomstelasticitet som enligt de flesta undersökningar 

ligger kring 0,33 på kort sikt, vilket gör att en ökning i bensinpris slår hårdare mot individer 

med lägre inkomst eftersom andelen av disponibel inkomst som går åt till bensinkostnader 

minskar med en högre inkomst. Att inkomstelasticiteten är strax över ett på lång sikt borde 

dock jämna ut förhållandet mellan hög- och låginkomsttagare.111 Det kan även urskiljas regi-

onala skillnader. I SOU 2003:2 fastställs att ett hushåll i Stockholm använder 7 % av sin dis-

ponibla inkomst till uppvärmning och bensin medan motsvarande siffra för ett hushåll i Norr-

land uppgår till 10-14 %. En höjning av bensinpriset innebär således en högre andelskostnad 
                                                 
107 Jansson & Wall, ”Bensinskatteförändringarnas effekter” Finansdepartementet 1994, sid 13 
108 Ibid 
109 Michael Persson, ”Bensinskattens regionala effekter”, Luleå Tekniska Universitet, 2004:133, sid 27 
110 SOU 2003:2 Långtidsutredningen 2003, Finansdepartementet Jan 2003, 
Hhttp://www.regeringen.se/content/1/c4/16/33/3b0eee6e.pdfH, Bilaga 11sid 44 
111 Franzén Mikael, ”Gasoline Demand”, Göteborgs Universitet 1994, sid 26 
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av disponibel inkomst för ett hushåll i Norrland.112 Ett högre bensinpris skapar sannolikt 

nackdelar för boende i glesbygd och individer med lägre disponibla inkomster.  

 

I SOU 2003:2 har beräkningar utförts som visar att skillnaden på betalad bensinskatt per in-

vånare och år kan vara väldigt stor mellan olika kommuner. Extremvärdena i denna under-

sökning ligger på 8 830 kr per invånare och år i Kiruna och 2 520 kr per invånare och år i 

Botkyrka kommun. Reseavdragen korrigerar dock en del av denna stora skillnad och den slut-

giltiga kostnaden ligger troligtvis runt maximalt 6 000 kr för glesbygd och hälften i större 

tätorter. Detta innebär en kostnadsskillnad på 3 000 kr till nackdel för boende i glesbygd.113 

Denna kostnad stämmer rätt bra överens med Jansson och Walls beräkningar att boende i 

glesbygd förlorar 200-300 kr per år om bensinpriset höjs 1,25 kr114. De regionala skillnaderna 

kan sammanfattas i en tabell. 

 
Tabell 19 Värdering av fördelningseffekter 

Typfall Bensinprisförändring Regionala skillnader 

Fall 1 & 2 + 1,25 kr max 200-300 kr/år 

 

Notera att denna kostnad enbart bygger på skillnader i boenderegion och att det även kan fin-

nas fördelningseffekter inom samma geografiska område. Till exempel är det statistiskt säker-

ställt att en familj där både kvinnan och mannen förvärvsarbetar i genomsnitt konsumerar mer 

bensin än andra familjer. Denna grupp av befolkningen, tillsammans med andra grupper som 

åker mycket bil och inte kan byta ut detta transportmedel mot något annat, kommer att vara 

förlorare.115  

 

Konsekvensen av ett högre bensinpris blir alltså en rad omfördelningseffekter. Staten försöker 

ofta motverka dessa effekter med diverse omfördelningsåtgärder. I fall 2 går hela värdet av 

det ökade bensinpriset till staten och staten kan dela ut pengar till förlorarna i form av transfe-

reringar. Detta är dock inte möjligt i fall 1 eftersom värdet av det ökade bensinpriset inte går 

till den svenska staten utan till utländska producenter. Detta gör att om staten vill försöka 

motverka omfördelningseffekterna måste man öka sina intäkter, genom att höja en skatt, eller 

                                                 
112 SOU 2003:2 Långtidsutredningen 2003, Finansdepartementet Jan 2003, 
Hhttp://www.regeringen.se/content/1/c4/16/33/3b0eee6e.pdfH, Bilaga 11sid 14 
113 Ibid 
114 Jansson & Wall, ”Bensinskatteförändringarnas effekter”, Finansdepartementet 1994, sid 13 
115 Kayser, ”Gasoline Demand and Car Choice”, Energy Economics 22(2000), sid 343 
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sänka andra transfereringar. Om staten väljer att införa, eller höja, en skatt ger detta en extra 

kostnad för samhället. SIKA räknar med en skattefaktor på 1,3 i liknande fall, vilket betyder 

att varje skattekrona kostar 1,30 kr att indriva.116 Detta gör att en eventuell extra skatt som 

införs, på grund av en vilja att motverka de omfördelningseffekter som ett högre bensinpris 

medför, skulle ge en extra kostnad som ska tas upp i cost-benefit kalkylen.  

 

Sammanfattningsvis är det klart att ett högre bensinpris får stora fördelningseffekter på 

det svenska samhället. Förlorarna är förvärvsarbetande människor med låg inkomst i 

glesbygd, medan kollektivresenärer i tätort tillhör vinnarna. Dessa effekter är dock en-

dast omfördelningseffekter och utgör således ingen minuspost i cost-benefit kalkylen. En 

potentiell minuspost skulle kunna uppstå om staten i händelse av skeendet i fall 1 kän-

ner sig tvungna att implementera skattehöjningar för att få möjlighet att motverka de 

omfördelningseffekter som sker till följd av bensinprishöjningen. En sådan skattehöj-

ning skulle innebära en kostnad och utgöra en minuspost i cost-benefit kalkylen. 

 

 

5.3.7 Övriga effekter 

Påverkan på andra sektorer – När bensinpriset stiger kommer som ovan analyserats det 

svenska samhället att uppleva en rad omfördelningseffekter, vilket påverkar många sektorer i 

ekonomin. Ett typexempel på en industri som påverkas är turismen och genom att undersöka 

effekterna för turismnäringen, kan kunskap erhållas för att ge ett allmänt omdöme om bensin-

prishöjningens påverkan på andra sektorer. 

 

Turismnäringen kan få stora problem om bensinpriset stiger. Enligt nationalräkenskaperna för 

2004 planerade 79 % av alla svenska barnfamiljer att spendera hela eller delar av sin semester 

2005 i Sverige. Trots det ökade bensinpriset budgeterade man inte med en större summa 

pengar för denna semester än tidigare år.117 Detta innebär att semestern kommer att behöva 

kortas av, alternativt bli billigare. Kanske kommer barnfamiljer som redan lever på margina-

len tvingas att ställa in sin bilsemester. Dessa effekter kan utgöra ett hårt slag mot vandrarhem 

                                                 
116 SIKA rapport 2005:5 ”Den samhällsekonomiska kalkylen – en introduktion för den nyfikne”, sid 19 
117 Bergsten & Spetz, ”Högt bensinpris hotar turism”, Debattartikel Svensk Turism, 
Hwww.svenskturism.se/item.asp?id=58H, 18/11 14.55 
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och campingplatser runt om i Sverige och det finns farhågor att vissa av de 127 000 personer 

som idag lever av turism kan bli arbetslösa.118  

 

Något som måste tas hänsyn till är att i denna cost-benefit kalkyl ska endast nettoskillnaden 

för samhället tas upp. Vid en minskad beläggning av turismaktiviteter kommer produktionsre-

surser i form av arbetskraft och material att frigöras och flytta till andra sektorer i den långsik-

tiga anpassningsprocessen. Vad som sker är att priserna på turistaktiviteter minskar i takt med 

att efterfrågan minskar. Effekterna av de förlorade produktionsresurserna upplevs endast på 

kort sikt innan anpassningsprocessen har ägt rum. Det enda som netto går förlorat för samhäl-

let i denna process är de produktionsresurser som inte kan användas i andra sektorer. I fallet 

med turismnäringen skulle det kunna röra sig om stugbyar och turistattraktioner som redan 

blivit byggda och nu inte kommer till användning. Ett annat tillfälle där minskade resurser i 

turismnäringen inte skulle motsvaras av ett ökat konsumentöverskott är om priset inte sjunker, 

vilket skulle kunna inträffa i lågsäsong när priset redan ligger nära marginalkostnaden. 

 

Sammanfattningsvis är detta exempel användbart för att förstå effekterna av en bensinprishöj-

ning på andra sektorer. Det är troligt att andra sektorer påverkas men då enbart kortsiktigt. På 

längre sikt kommer anpassningsmekanismerna i ekonomin att se till att de frigjorda produk-

tionsresurserna, i form av bland annat arbetskraft, sätts in på andra håll i ekonomin. Bestående 

blir då endast omfördelningseffekter, vilka dock inte är ointressanta. På regional och personlig 

nivå kan det handla om oerhört drastiska förändringar till följd av bensinprishöjningen. För att 

återgå till exemplet med turism finns det många områden i de svenska fjällen som mer eller 

mindre lever av bilturism och skulle uppleva stora negativa effekter av en bensinprishöjning. 

Detta kan innebära ett hårt slag och vara av stor vikt för många människor, men det som ska 

tas upp som en kostnad i cost-benefit kalkylen är de effekter som går förlorade i anpassnings-

processen. Slutsatsen blir att till cost-benefit kalkylen ska en liten minuspost, som utgörs 

av resurser som går förlorade i anpassningsprocesser inom andra sektorer i ekonomin, 

adderas. Vissa sektorer kan dessutom uppleva stora förändringar av en bensinprishöj-

ning som inte kommer att innebära en nettoförlust för samhället. Främst kommer effek-

terna att bestå av regionala och personliga omfördelningseffekter. 

                                                 
118 Bergsten & Spetz, ”Högt bensinpris hotar turism”, Debattartikel Svensk Turism, 
Hwww.svenskturism.se/item.asp?id=58H, 18/11 14.55 
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5.4 Diskontering 

I detta kapitel ska de värderade effekterna diskonteras. Som diskonteringsränta i de flesta un-

dersökningar används 4 %, vilket är det av SIKA rekommenderade värdet.119 Det är därför 

relevant att diskontera med en ränta på 4 % för att sedan utföra en sensitivitetsanalys med en 

diskonteringsränta på 2 och 6 %. För läsbarhetens skull avstås från att redovisa diskonterings-

processen som istället finns att tillgå i appendix 1. 

 

 

5.5 Sammanställning av effekterna 

Efter att ha diskonterat värdet på effekterna är det dags att sammanställa de effekter som har 

identifierats och värderats. Här ska även de icke-monetära effekterna inkluderas och det gäller 

även att se till att fördelningseffekterna nämns för att illustrera samtliga effekter av bensin-

prishöjningen. För att konsekvenserna per fall för olika grupper i samhället ska bli tydliga så 

studeras effekterna för tre olika typer av bärare, konsumenter, producenter och övriga samhäl-

let, där staten är den stora aktören.  

 
Tabell 21 Sammanfattning av cost-benefit kalkylen  

Cost-benefit kalkyl Nuvärde 40 år i SEK 
 
Benefits 
Emissioner + 4 419,43*106

CO2 + 4 259,21*106

Trängsel + 2 043,41*106

Olyckor + 9 716,76*106

Buller + 1 639,40*106

Slitage + 573,28*106

Insparad Bensin + 24 023,70*106

Summa + 46 675,19*106

 
 
Påverkan på folkhälsan liten pluspost 
Utbyggnad av kollektivtrafiken liten pluspost 
Forskning på alternativa bränslen pluspost 
  
Costs  
Förlorade resor - 64 188,32*106

Dyrare bensin (endast fall 1) - 104 983,51*106

                                                 
119 SIKA 2002:4 ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet – ASEK”, 
Hhttp://www.sika-institute.se/databas/data/sr_2002_4r3.pdfH, 24/11 16.13 sid 43-48 
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Ökad förbrukning av andra bränslen minuspost 
Effekter av minskad konsumtion liten kortsiktig minuspost 
Förlorade resurser i anpassningsprocesser 
i andra sektorer 

liten minuspost 

Eventuell extra skatt (endast fall 1) liten minuspost 
  
Övrigt  
Förändring av bilparken redan inkluderad pluspost 
Hamstring försumbar 
Inflation/Inflationsförväntningar försumbar 
Stadsplanering ej värderat 
Påverkan på bosättning ej värderat 
  
Resultat  
Fall 1   - 122 496,64*106 + icke monetära effekter 
Fall 2  - 17 513,13*106 + icke monetära effekter 
 
 

Innan effekterna av de specifika fallen redovisas är det av stor vikt att återknyta till det reso-

nemang om bytesgrad som fördes i inledningen av cost-benefit kalkylen. Problemet med att 

en bytesgrad på 0 % har antagits, är att vissa av siffrorna i sammanställningen blir något 

missvisande. Vissa av de monetära benefits som uppstår av ett högre bensinpris har sannolikt 

överskattats, vilket gör att summeringen ca 47 mdr. kr är en överskattning av fördelarna i rea-

liteten. Vidare utgör värderingen av de förlorade resorna, som i sammanställningen uppgår till 

ca 64 mdr. kr, en överskattning av de verkliga kostnaderna. Överskattningen av kostnaden av 

de förlorade resorna överstiger sannolikt sin motpart och totaleffekten av dessa störningar är 

att ett högre bensinpris framställs mer negativt för samhället är vad som verkligen är fallet. 

Orsaken till att riktningen är negativ är att vid beräkningen av konsumenternas värdering av 

förlorade resor utgör samtliga utbytta resor en störning, medan endast de resor som nu utförs 

med ett färdmedel som har en relativt hög samhällelig marginalkostnad utgör en störning vid 

beräkningarna av insparade kostnader. För att exemplifiera med beräkningen för emissioner 

innebär en resa som nu utförs med gång eller cykel ingen extra kostnad för samhället, förutom 

möjligtvis en ökad tidskostnad för resenären, och byten till dessa färdmedel innebär att endast 

kostnaden för förlorade resor överskattas. En resa som nu utförs med en dieseldriven bil, med 

ungefär samma marginalkostnad som en bensindriven, ger däremot en överskattning av både 

de insparade kostnaderna, eftersom dieseldrivna bilar också släpper ut miljöfarliga ämnen, 

och kostnaden för förlorade resor. Slutsatsen blir att eftersom beräkningarna utförts med ett 

antagande om en bytesgrad på 0 % har kostnaderna för samhället i totalresultatet överskattats. 
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Hur stor denna störning är går inte att avgöra utan fullständig information om samtliga utbytta 

resor.  

  

 

5.5.1 Effekter för samhällsgrupperingar av fall 1 

I det första fallet där oljepriset stiger med en krona tillkommer följande fördelningseffekter 

som där möjlighet finns är uttryckta i ett nuvärde för de närmaste 40 åren. 

 

Hushållen 

 Hushållen får ett minskat konsumentöverskott i storleksordningen 6 900 miljoner kr 

första året och därefter 6 782,5 miljoner kr efterföljande år, vilket ger ett negativt nu-

värde över 40 år på 134 358 miljoner kronor. 

 Fördelningseffekterna ger vidare nackdelar för boende i glesbygd, förvärvsarbetare 

och låginkomsttagare. 

 

Producenter 

 De inhemska bensinbolagen upplever minskade intäkter i storleksordningen 55,5 mil-

joner kr första året och 196,5 miljoner kr efterföljande år, vilket resulterar i ett nuvärde 

över 40 år på 3 754 miljoner kr. 

 

Staten och det övriga samhället 

 Förutom hushållens minskade inkomst förekommer en kortsiktig kostnad i form av 

utebliven multiplikatoreffekt av den nu lägre konsumtionen. 

 Givet att inga ersättningsresor med andra drivmedel genomförs får staten vid denna 

typ av bensinprishöjning ökade skatteintäkter på 825 miljoner kr år 1 för att sedan 

uppleva minskade skatteintäkter med 613 miljoner kr efterföljande år. Nuvärdet av 

detta värderas till en minskad intäkt på 10 750 miljoner kr. 

 Om staten vill kompensera de fördelningseffekter som har uppstått till följd av bensin-

prishöjningen och för att göra detta måste höja en skatt, ger detta en extra kostnad i 

form av att kostnaden för att driva in en skattekrona anses vara högre än en krona.  

 Andra sektorer i ekonomin kan uppleva stora försämringar av ett högre bensinpris. På 

kort sikt leder det till att vissa resurser går förlorade i samhället. På längre sikt sker en 

anpassning och samhällets nettoförlust utgörs endast av de produktionsfaktorer som 
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inte går att använda någon annanstans i ekonomin och de faktorer som gick förlorade i 

anpassningsprocessen.  

 De regionala och sektoriella fördelningseffekterna kan bli stora. Vissa regioner och 

industrier kan drabbas mycket hårt av ett högre bensinpris trots att detta inte syns i net-

toberäkningen. Exempel på en sektor som skulle kunna drabbas hårt är fjällturism. 

 

 

5.5.2 Sammanfattning Fall 1 

I fall 1 stiger världsmarknadspriset på olja med en krona, vilket gör att produktionskostnader-

na stiger och pumppriset ökar med 1,25 kr. Detta ger en minskning i bilåkandet och bensin-

förbrukningen, vilket leder till insparade kostnader på ungefär 47 mdr. kr. Till detta ska dock 

läggas de knappa 105 mdr. kr som det svenska samhället måste betala extra för den nu dyrare 

bensinen. Dessa pengar försvinner ut ur landet till utländska producenter och blir en kostnad i 

cost-benefit kalkylen. Vidare förlorar konsumenterna resor till ett värde av drygt 64 mdr. kr. 

Detta ger en slutgiltig monetär värdering där samhällets nettoförlust uppgår till ca 122,5 mdr. 

kr. Det finns en rad icke-monetära effekter som är svåra att värdera. Fördelningseffekterna av 

denna typ av prishöjning gör att i första hand konsumenterna, men även staten, får minskade 

inkomster i miljardklassen. Ytterligare specifika effekter för en oljeprisgrundad bensinpris-

höjning är den kostnad som uppstår på kort sikt av den uteblivna multiplikatoreffekten som 

infinner sig till följd av den minskade konsumtionen och den eventuella extrakostnad som 

infinner sig om staten väljer att implementera en extra skatt för att finansiera transfereringar 

avsedda att motverka omfördelningseffekter. Slutligen kan fastslås att den stora vinnaren av 

denna typ av bensinprishöjning är de utländska oljeproducenterna. 

 

 

5.5.3 Effekter för samhällsgrupperingar av fall 2 

I fall 2 betalar inte konsumenterna sina ökade kostnader till utlandet utan till staten. De båda 

fallen skiljer sig även åt när det gäller fördelningseffekter och vissa övriga effekter.  
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Hushållen 

 Hushållen får ett minskat konsumentöverskott i storleksordningen 46,25 miljoner kr 

första året och därefter 163,75 miljoner kr efterföljande år, vilket ger en ökad disponi-

bel inkomst till ett nuvärde över 40 år på 3 128 miljoner kronor. 

 Fördelningseffekterna ger även i detta fall nackdelar för boende i glesbygd, förvärvs-

arbetare och låginkomsttagare. 

 

Producenter 

 De inhemska bensinbolagen upplever minskade intäkter i storleksordningen 55,5 mil-

joner kr första året och 196,5 miljoner kr efterföljande år, vilket resulterar i ett nuvärde 

över 40 år på 3 754 miljoner kr. 

 

Staten och det övriga samhället 

 De minskade utgifterna för hushållen ger på kort sikt en positiv effekt i form av att 

konsumenterna kommer att konsumera mer av andra varor. Denna multiplikatoreffekt 

ger en extra intäkt för samhället under förutsättning att konsumenternas ökade utgifter 

på övrig konsumtion innebär en större positiv multiplikatoreffekt än den uteblivna 

multiplikatoreffekt som erhålls av de minskade utgifterna på bensin.  

 Givet att inga ersättningsresor med andra drivmedel genomförs får staten vid denna 

typ av bensinprishöjning ökade skatteintäkter på 6 308 miljoner kr år 1 och 4 682 mil-

joner kr efterföljande år. Nuvärdet av detta värderas till en intäkt på 94 233 miljoner 

kr. I cost-benefit kalkylen har dock denna skatteintäkt antagits gå direkt tillbaka till 

konsumenterna.120 Effekten för staten under antagandet av en bytesgrad på 0 % blir så-

ledes ett status quo. 

 Andra sektorer i ekonomin kan uppleva stora försämringar av ett högre bensinpris. På 

kort sikt leder det till att vissa resurser går förlorade i samhället. På längre sikt sker en 

anpassning och samhällets nettoförlust utgörs endast av de produktionsfaktorer som 

inte går att använda någon annanstans i ekonomin.  

 De regionala och sektoriella fördelningseffekterna kan bli stora. Vissa regioner och 

industrier kan drabbas mycket hårt av ett högre bensinpris trots att detta inte syns i net-

toberäkningen. Exempel på en sektor som skulle kunna drabbas hårt är fjällturism. 

 

                                                 
120 jfr med resonemang i samband med figur 6 
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5.5.4 Sammanfattning Fall 2 

I fall 2 stiger den svenska bensinskatten med en krona, vilket gör att pumppriset ökar med 

1,25 kr. Detta ger en minskning i bilåkandet och bensinförbrukningen, vilket ger insparade 

kostnader på ungefär 47 mdr. kr. Den stora skillnaden här är att den för konsumenterna högre 

bensinkostnaden betalas in till staten och endast utgör en omfördelningseffekt. Pengarna för-

svinner inte ur systemet utan staten kan via transfereringar betala tillbaka intäkterna till kon-

sumenterna. Även här förlorar dock konsumenterna resor till ett värde av dryga 64 mdr. kr. 

Detta ger en slutgiltig monetär värdering där samhällets nettoförlust uppgår till ca 17,5 mdr. 

kr. Det finns även i detta fall en rad icke-monetära effekter som är svåra att värdera. Fördel-

ningseffekterna av denna prishöjning gör att konsumenterna upplever en betydligt lägre för-

lust av konsumentöverskott än i fall 1. I detta fall får konsumenterna dessutom ta del av hela 

de ökade skatteintäkterna, då staten direkt betalar tillbaka dessa till konsumenterna. Detta får 

till följd att konsumenterna sannolikt kommer att spendera mer resurser på övrig konsumtion, 

vilket inte ska förväxlas med att konsumenterna har fått det bättre. I detta fall finns därför inga 

negativa multilplikatoreffekter av en minskad konsumtion utan istället en liten positiv multi-

plikatoreffekt. Staten ges dessutom möjlighet att med sina ökade skatteintäkter kompensera 

förlorare i form av högre transfereringar utan att höja någon annan skatt. Även i detta fall kan 

de regionala och sektoriella fördelningseffekterna bli stora. 

 

 

5.6 Risker och osäkerhet med Cost-benefit analysen 

Vid konstruktion av samhällsekonomiska kalkyler finns det alltid ett visst mått av osäkerhet. 

Vad som brukar nämnas som en risk är att endast ett begränsat antal alternativ kan tas med i 

kalkylen varpå det bästa alternativet kan förbigås. Naturen av denna studie, där det inte hand-

lar om någon direkt beslutssituation, och det faktum att analysen täcker de två alternativa or-

sakerna för en prishöjning på bensin, gör att denna risk kan anses vara relativt liten. En annan 

typ av osäkerhet kan ligga i en utgångspunkt med givna förhållanden och rationellt agerande. 

Sådana förutsättningar innebär en risk eftersom det inte är helt säkert att människor i framti-

den kommer att agera i paritet med vad som idag uppfattas som rationellt. Att människors 

beteende inom överskådlig framtid skulle förändras så radikalt att resultatet av denna cost-

benefit kalkyl väsentligt skulle förändras får dock anses som osannolikt. Ett exempel på ett 
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konsumentbeteende som faktiskt skulle kunna förändras121 är den pågående utvecklingen mot 

miljöbilar. Analysen utgår från att det höga bensinpriset inte påverkar människor att byta till 

miljöbil i den utsträckning som många tror. Detta konsumentbeteende skulle dock kunna för-

ändras om det om några år inte längre finns några politiskt tillsatta subventioner för miljöbi-

lar, utan människor byter bil på grund av ökat miljömedvetande och ett fortsatt högt bensin-

pris. En sådan typ av förskjutning av konsumentbeteende, där en större andel av miljöbilsin-

vesteringar görs på grund av bensinpriset, är ett exempel på en osäkerhetsfaktor i cost-benefit 

kalkylen. 

 

Den mest påtagliga osäkerhets- och riskfaktorn i denna studie gäller värderingen. Inom vissa 

områden finns det flera olika värderingsfaktorer som är välanvända och det kan vara svårt att 

välja någon av dessa. Detta problem har begränsats med hjälp av sensitivitetsanalyser där 

möjlighet givits. I det efterföljande stycket följer en sammanställning av samtliga sensitivi-

tetsanalyser som har genomförts och en uppställning av de intervall som dessa analyser har 

medfört. Det största problemet och således den största risken uppstår när inga värderingsfak-

torer finns. I många av de studerade kategorierna har det varit nödvändigt att på egen hand 

avgöra hur kraftig effekten är, vilket illustrerats med ord. Detta innebär stora risker. Det finns 

också en risk att dessa effekter kommer att underskattas i den totala analysen eftersom de inte 

har något monetärt värde som inverkar tydligt och klart på slutbeloppet. En annan risk är att 

dessa effekter värderas felaktigt. Även efter inhämtande av mycket information ligger det en 

viss grad av spekulation bakom värderingen av dessa icke-monetära effekter. Det är därför 

oerhört viktigt att inte se det monetära värdet i kalkylen som ett slutvärde utan ta hänsyn till 

att det finns en rad icke-monetära effekter som har stor inverkan på slutbeloppet. 

 

Det finns även en risk sammankopplad med det mått av nytta som används genom analysen. 

Där har utgåtts från att betalningsviljan ger en uppskattning av hur människor värderar vissa 

förändringar och en förutsättning för att detta ska vara korrekt är att människorna har fullstän-

dig information. Ett exempel skulle kunna vara att en individ inte vill byta till en miljövänli-

gare bil, för att individen tror att denna har nackdelar jämfört med bensindrivna bilar, så nyt-

tan av ett högre bensinpris som kan tvinga fram ett bilbyte är negativ. När bytet har skett upp-

täcker individen att den nya bilen fungerar lika bra som den gamla och släpper ut mindre av-

gaser och individens nytta påverkas istället positivt av bytet. I efterhand uppstår en situation 

                                                 
121 Dasgupta & Pearce, ”Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice”, Macmillan Press Suffolk 1972, sid 175 
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där konsumenten med fullständig information hade bytt bil vid ett betydligt lägre bensinpris. 

Det finns således en viss risk med att använda sig av människors betalningsvilja som ett direkt 

mått på deras nytta, även om risken är relativt liten och det idag inte finns något bättre alterna-

tiv. 

 

En aspekt som ofta diskuteras i cost-benefit-litteraturen är risker i samband med diskontering-

en. Det är svårt att välja diskonteringsränta och det finns en stor osäkerhet med intäkter som 

inträffar i framtiden. Många menar därför att det kan vara förnuftigt att lägga på en riskpremie 

på diskonteringsräntan för att försöka korrigera de osäkerhetsfaktorer som finns med framtida 

intäkter.122 I denna studie görs en sensitivitetsanalys med en högre diskonteringsränta, vilket 

kan ses som att en riskpremie läggs på den ursprungliga diskonteringsräntan. Anledningen till 

att en riskpremie inte adderas i den ursprungliga beräkningen är att en högre diskonteringsrän-

ta innebär att miljöfaktorer som förändras på lång sikt får en lägre vikt, något som bör undvi-

kas eftersom dessa faktorer är väsentliga för cost-benefit kalkylen. 

 

 

5.7 Sensitivitetsanalyser 

För att undersöka hur stabila värderingarna är mot förändringar i värderingsfaktorerna utförs i 

detta stycke en rad sensitivitetsanalyser. Det intressanta med sensitivitetsanalyserna är inte de 

intervaller som erhålls, utan att se vilka variabler som vid en liten förändring påverkar det 

totala resultatet relativt mycket. I kolumnerna redovisas vilken beräkningsfaktor som studeras 

och inom vilket intervall denna tillåts variera i sensitivitetsanalysen. Inom parentes redovisas 

vilken beräkningsfaktor som har använts i empirin. I kolumnen för förändringar beskrivs de 

förändringar som variationen på den studerade faktorn ger upphov till och i sista kolumnen 

ges ett resultat av sensitivitetsanalysen. 
Tabell 22 Sensitivitetsanalys av grundläggande faktorer 
GRUNDLÄGGANDE FAKTORER 

Faktor Faktorintervall Förändringar Påverkan på 

totalresultat 

Utgångsvärde på bensinpris i 

kr/liter 

9 - 14 (12,2) påverkar samtliga beräkningar indirekt 

men stora förändringar behövs för att 

ge stora utslag 

medelstor 

                                                 
122 Brent Robert, ”Applied Cost-Benefit Analysis”, Elgar Publishing Limited England 1996, sid 168 
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Bensinpriselasticitet KS -0,05 - -0,2 (-0,13) påverkar främst de faktorer som beräk-

nats med bensinkonsumtion (emissio-

ner, olyckor, buller, slitage, pr ek, ben-

sinbolag, skatteintäkter) 

mycket liten 

Bensinpriselasticitet LS -0,3 - -0,6 (-0,46) påverkar främst de faktorer som beräk-

nats med bensinkonsumtion (emissio-

ner, olyckor, buller, slitage, pr ek, ben-

sinbolag, skatteintäkter) 

mycket stor 

Milj. Personbilskilometer 40 000 – 70 000 

(67 643) 

påverkar de faktorer som beräknats 

med fordonskilometer (trängsel och 

CO2,) 

medelstor 

Elasticitet Fkm - Bensinpris - 0,1125 - -0,3 

(-0,20625) 

påverkar de faktorer som beräknats 

med fordonskilometer (trängsel och 

CO2) 

medelstor 

Statens utbetalning av skatte-

intäkter som transfereringar 

(100 %) påverkar de privatekonomiska konse-

kvenserna i fall 2 

liten 

Andel av trafikarbetet som 

sker i tätort respektive lands-

bygd 

(36,1 % respektive 63,9 %) påverkar de faktorer där beräkningsfak-

torn har viktats fram (emissioner, bul-

ler, slitage) och beräkningen för träng-

sel 

liten 

Diskonteringsränta i % 2 – 6 (4) påverkar samtliga monetära värdering-

ar, en högre ränta ger mindre vikt åt 

framtiden och vice versa  

medelstor 

 

Faktorerna i tabell 22 är samtliga centrala i cost-benefit kalkylen och därför oerhört viktiga att 

utföra sensitivitetsanalyser på. För att börja med bensinpriset är detta inte oväsentligt för re-

sultatet. Trots att alla värderingar grundas på bensinkonsumtion eller fordonskilometer och att 

bensinpriselasticiteten är ungefär densamma i samtliga prisintervall, kan bensinpriset påverka 

resultatet eftersom den procentuella ökningen av bensinpriset ligger bakom storleken på den 

minskande bensinkonsumtionen som utgör en bas i flera värderingsprocesser. Vid variation av 

bensinpriset varierar minskningen i bensinkonsumtion procentuellt sett lika mycket. När ben-

sinpriset är lägre blir alltså minskningen av bensinkonsumtion större. Samtliga effekter som 

har beräknats på bensinkonsumtion skulle påverkas proportionellt av en skillnad i bensinpris. 

Effekterna på slutresultatet skulle bli synbara men ändå relativt små, då kostnaden för de be-

räknade faktorerna skulle öka procentuellt lika mycket som bensinpriset minskar jämfört med 

ursprungsanalysen och vice versa. Bensinpriset kan också via sin procentuella förändring på-

verka förändringen i fordonskilometer. Även här sker påverkan proportionellt, vilket gör att 
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det ska till väldigt stora förändringar i bensinpris för att få något större utslag på resultatet. 

Eftersom nivån på bensinpriset trots allt påverkar samtliga värderingsprocesser är förändring-

ar i bensinprisets påverkan på slutresultatet medelstor. 

 

Bensinpriselasticiteten är central för hur mycket bensinkonsumtionen sjunker vid ett högre 

pris. Siffrorna uppgår till cirka 74 000 m3 på kort sikt och 262 000m3 på lång sikt och är base-

rade på de använda priselasticiteterna. Dessa siffror skulle dock variera vid användning av en 

annan bensinpriselasticitet. Liksom bensinpriset påverkar bensinpriselasticiteten bensinkon-

sumtionen proportionellt i procentuella termer. Skillnaden är att det i undersökningar idag 

redovisas olika värden på priselasticiteten och eftersom värdena är relativt små blir skillna-

derna stora i procent. En 50 % skillnad är betydligt mer trolig i bensinpriselasticitet än i ben-

sinpris, vilket gör att cost-benefit kalkylen är mer känslig för skillnader i bensinpriselasticitet. 

Vidare är en förändring av den långsiktiga bensinpriselasticiteten av betydligt större vikt än 

den kortsiktiga motsvarigheten. Den kortsiktiga bensinpriselasticiteten kan endast påverka 

värderingen av det första året, vilket har en liten betydelse i totalanalysen. Påverkan av den 

långsiktiga bensinpriselasticiteten är mycket stor på det totala resultatet och är cost-benefit 

kalkylens mest känsliga variabel. 

 

Antalet fordonskilometer är en faktor där det finns olika information beroende på vilken källa 

som utgås från. I beräkningarna ligger antalet fordonskilometer framför allt till grund för be-

räkningarna av trängsel och koldioxid. Dessa påverkas också proportionellt i procentuella 

termer av ändringar i det totala antalet fordonskilometer. Om det totala antalet fordonskilome-

ter exempelvis sjunker med 40 % kommer den insparade trängselkostnaden också att minska 

med 40 %. Antalet fordonskilometer borde vara en relativt robust faktor, men som tidigare 

sagts finns en relativt stor diskrepans i dagens undersökningsmaterial. Slutsatsen är att det 

totala antalet fordonskilometer har en medelstor påverkan eftersom stora procentskillnader är 

ganska vanliga men antalet faktorer som påverkas är relativt få och i sammanhanget små. 

 

Elasticiteten för fordonskilometer med avseende på bensinpris är en annan grundläggande 

faktor i cost-benefit kalkylen, då denna påverkar förändringen i antalet fordonskilometer vid 

en förändring av bensinpriset. En procentuell förändring av elasticiteten för fordonskilometer 

med avseende på bensinpris motsvaras av en proportionell förändring i antalet fordonskilome-

ter. Detta ger en relativt stor effekt på de faktorer som beräknas med hjälp av fordonskilome-

ter eftersom en eventuell variation i elasticitet då procentuellt sett kan bli stor. Att elasticiteten 
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bara påverkar två av värderingsprocedurerna begränsar dock elasticitetens påverkan till me-

delstor. 

 

Statens utbetalningsprocent av dess skatteintäkter är en annan effekt som kan påverka analy-

sen. Ett centralt inslag i fall 2, som ligger bakom slutsatsen att påverkan på hushållens privat-

ekonomi blir positiv, är att hushållen får ta del av statens ökade intäkter i form av transfere-

ringar. Om detta sker i mindre grad än de 100 % som har utgåtts från kommer hushållen på-

verkas negativt. Graden av återbetalning av skatteintäkter påverkar enbart fall 2 och endast 

omfördelningseffekterna av detta fall och har en liten påverkan på analysen i det stora hela. 

 

Andelen av det totala trafikarbetet som sker i tätort respektive landsbygd är en faktor där 

informationen som ligger till grund för denna uppsats tycks vara något osäker. I flera av vär-

deringsprocesserna har siffrorna 36,1 % respektive 63,9 % använts för att vikta fram ett me-

delvärde. I beräkningen av trängselkostnad ligger dessa siffror dessutom till grund på ett di-

rekt sett, då kostnaden för trängsel endast beräknas på tätortstrafik. Andelarna tätorts- respek-

tive landsbygdstrafik bör vara relativt stabila, men mot detta talar att det har varit svårt att 

finna pålitliga uppskattningar av andelarna och att det således kan föreligga viss osäkerhet, 

vilket ger en högre potentiell varians. Sammanfattningsvis har denna faktor en viss påverkan 

på de enskilda beräkningarna men för utgången av totalanalysen är påverkan relativt liten. 

 

Diskonteringsräntan är kanske den vanligast förekommande faktorn i en sensitivitetsanalys. I 

denna cost-benefit studie har en diskonteringsränta på 4 % valts. I vissa undersökningar an-

vänds dock högre diskonteringsräntor och effekten av en sådan har undersökts i en sensitivi-

tetsanalys, där en diskonteringsränta på 2 % liksom en på 6 % har används. Resultatet är gi-

vetvis att desto högre diskonteringsränta som används desto lägre värderas framtida intäkter 

och kostnader. Med en diskonteringsränta på 6 % krymper nuvärdet på samtliga effekter och 

det omvända blir fallet om en diskonteringsränta på 2 % används. Att storleken på diskonte-

ringsräntan är viktig råder det inget tvivel om, vilket kan illustreras med en sensitivitetsanalys 

av resultatet av de monetära effekterna i fall 1, som med en diskonteringsränta på 4 % uppgår 

till -122,5 mdr. kr. Med en diskonteringsränta på 2 % respektive 6 % uppgår samma resultat 

till -169,9 mdr. kr respektive -93,3 mdr. kr. Motsvarande siffror för fall 2, där en diskonte-

ringsränta på 4 % gav ett nuvärde på -17,5 mdr. kr, är -24,8 mdr. kr med en diskonteringsränta 

på 2 % och -13,4 mdr. kr med en diskonteringsränta på 6 %. Trots detta har diskonteringsrän-
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tan inte så stor betydelse för resultatet av cost-benefit kalkylen, eftersom alla effekter diskon-

teras i samma grad innebär en ny diskonteringsränta inga omkastningar i resultatet.  

 
Tabell 23 Sensitivitetsanalys av värderingsfaktorer som ligger till grund för monetära värderingar 
MONETÄRA FAKTORER 

Faktor Faktorintervall Förändringar Påverkan på sin beräk-

ning 

Emissioner i kr/liter (0,88302) påverkar emissionskostnaden proportionellt 

procentuellt  

liten 

CO2 i kr/kg 0,02 – 1,5 (0,76) 5,66 – 424,72 milj. (215,19) mycket stor 

Trängsel kr/fkm 0,05 – 0,6 (0,2) 25,8 – 309,6 milj. (103,24) stor 

Olyckskostnad i 

kr/liter 

 (1,941437) påverkar emissionskostnaden proportionellt 

procentuellt 

liten 

Buller i kr/liter (0,327575) påverkar emissionskostnaden proportionellt 

procentuellt 

medelstor 

Slitage i kr/liter (0,11456) påverkar emissionskostnaden proportionellt 

procentuellt 

liten 

Vinstmarginal kr/liter 0,75 – 1 (0,75) skulle endast direkt påverka bensinbolagens 

intäkter, men kan även påverka bensinpriset 

mycket liten 

 

I tabell 23 undersöks värderingsfaktorerna bakom de monetära värderingarna och sensitivi-

tetsanalyser visar hur stor osäkerhet som ligger bakom dessa. Notera att i denna tabell bedöms 

huruvida den studerade faktorn har en stor påverkan på resultatet av sin egen beräkning, då 

det inte är plausibelt att bedöma dess påverkan på hela analysen eftersom denna för samtliga 

enskilda faktorer är rätt liten.  

 

Emissioner var den första faktor som värderades och för att göra detta viktades en marginal-

kostnad per liter fram. Siffror i samma storleksordning nämns i flera olika undersökningar, 

vilket gör att variationen av marginalkostnaden troligtvis är rätt liten. En liten variation av 

beräkningsfaktorn skulle innebära att påverkan på emissionskostnad också kan anses vara 

relativt liten. 

 

Koldioxid är den mest diskuterade negativa effekten av bilkörning. Detta har fått till följd att 

det har utvecklats en uppsjö olika beräkningsfaktorer och värderingar av CO2 per kilo. I offi-
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ciella undersökningar har värderingar mellan 0,02123 och 1,5124  kr/kg använts, vilket ger stora 

skillnader på resultatet. Då koldioxidkostnaden liksom de flesta andra faktorer ändras propor-

tionellt med sin beräkningsfaktor blir kostnadsintervallet enormt, här mellan 5 milj. och 424 

milj. kr, vilket visar hur svårt det är att genomföra miljöberäkningar av den här typen. Värdet 

på denna beräkningsfaktor har en mycket stor påverkan på CO2 beräkningen. 

 

Beräkningen för trängsel är en av de mest osäkra i analysen eftersom den använda beräk-

ningsfaktorn vilar på en uppskattning som har gjorts i samband med en Stockholmsbaserad 

undersökning angående trängselavgiftsproblematiken. Detta gör att storleken på beräknings-

faktorn kan ha överskattats trots att den lägsta siffran i det i undersökningen föreslagna inter-

vallet har valts. I sensitivitetsanalysen studeras därför en ännu lägre siffra och om trängsel-

kostnaderna ska justeras åt något håll är det sannolikt nedåt. En sådan ändring skulle troligtvis 

inte bli särskilt stor men det finns en rätt stor varians av beräkningsfaktorer på detta område, 

vilket gör att beräkningsfaktorns potentiella påverkan på total trängselkostnad bedöms vara 

medelstor. 

 

Olyckskostnaden är beräknad med hjälp av en viktad beräkningsfaktor. Om denna faktor va-

rieras förändras olyckskostnaden procentuellt lika mycket. Det är dock inte vanligt att variera 

denna beräkningsfaktor särskilt mycket, utan de undersökningar som finns på området visar 

upp en relativt uniform beräkningsfaktor. Denna beräkningsfaktors påverkan på olyckskost-

naden är således relativt liten. 

 

Kostnaden för buller har precis som emissionskostnaden beräknats med en viktad värderings-

faktor. Skillnaden mellan bullerkostnad på landsbygd och i tätort är relativt stor, vilket gör att 

det kan vila en viss osäkerhet över denna beräkning. Sannolikheten att beräkningsfaktorn va-

rierar och ger ett avvikande resultat bedöms som medelstor. 

 

Värderingsfaktorn för slitage är relativt stabil och finns beräknad med ungefär samma resultat 

i flera undersökningar. Sannolikheten att beräkningsfaktorn varierar och ger ett avvikande 

resultat vid denna beräkning är därför liten. 

 

                                                 
123 SIKA Rapport 2002:13, ”Koldioxid”, Hhttp://www.sika-institute.se/databas/data/sr_2002_13.pdfH, Dec. 2002 
16/11 16.17, sid 11 
124 SOU 2004:63, ”Skatt på väg” Finansdepartementet Maj 2004, sid 162 
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Bolagens vinstmarginal är en faktor som inte är given utan kan variera över tid. I dagsläget 

befinner vi oss i en situation där bensinbolagen har krympt sin marginal i ett försök att dämpa 

prishöjningarna. Troligt är att bensinbolagen i framtiden kommer att försöka höja sin vinst-

marginal något, alternativt ligga kvar på dagens nivå. En förändring av vinstmarginalen skulle 

påverka bensinbolagens intäkter och bensinpriset om alla övriga variabler som bensinpriset 

består av samtidigt hålls konstant. Detta skulle leda till ett förändrat bensinpris och de med-

följande effekter som redogörs för i tabell 21. Att storleken på bensinbolagens vinstmarginal 

skulle ha någon större inverkan på resultatet är dock högst osannolikt. 

 

 

5.8 Sammanfattning av cost-benefit analysen 

I denna cost-benefit kalkyl har två typfall, där bensinpriset har höjts av två olika orsaker, stu-

derats. Fall 1, där ett högre oljepris ligger bakom bensinprishöjningen, resulterar i ett negativt 

nettoresultat ut för samhället, trots att det i cost-benefit kalkylen ingår en rad variabler som 

inte har kunnat värderas monetärt utan endast analytiskt. Att det ändå med stor säkerhet kan 

konkluderas att samhället i detta scenario blir nettoförlorare, beror på storleken på det mone-

tära underskott som uppkommer av att svenska konsumenter tvingas betala ett högre pris till 

utländska oljeproducenter. Det totala underskottet för samhället har uppskattats till ca 122,5 

mdr. kr. Till detta ska en rad icke-monetära effekter adderas, vars belopp är osäkra. Slutsatsen 

blir att ett 1,25 kr högre bensinpris som grundar sig i ett 1 kr högre oljepris inte är någon bra 

affär för samhället. 

 

I fall 2 har de samhällsekonomiska effekterna om bensinprishöjningen istället skulle bero på 

en högre bensinskatt studerats. I detta fall hamnar den för konsumenterna ökade bensinkost-

naden i statens fickor och utgör endast omfördelningseffekter. Trots detta kommer samhället 

även här att vara nettoförlorare på ett högre bensinpris. Detta beror på att kostnaden för de 

förlorade resorna överstiger de insparade kostnaderna av en lägre bensinförbrukning. Den 

slutgiltiga förlusten för samhället uppgår till ca 17,5 mdr. kr innan addering av de icke-

monetära effekterna. Båda scenarierna innebär dessutom en rad omfördelningseffekter som i 

många fall inte är önskvärda. 

 

Med hjälp av sensitivitetsanalyser har siffrornas robusthet mot förändringar av centrala vari-

abler undersökts och risker och problem med cost-benefit kalkylen har studerats i ett eget ka-
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pitel. Noterbart från dessa kapitel är att en stor del av beräkningarna vilar på den långsiktiga 

bensinpriselasticiteten och en liten förändring av denna kan göra att resultatet förändras rela-

tivt mycket. 
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6. Marginalkostnadsberäkning 
För att kunna yttra sig i monetära termer om de samhällsekonomiska effekterna behövs in-

formation om samhällets marginalkostnad av förbrukning av en liter bensin. I denna margi-

nalkostnad ska alla effekter som ovan identifierats rymmas. Då vissa av effekterna är icke-

monetära är detta en omöjlig uppgift, men med hjälp av de monetära effekterna kan en unge-

färlig marginalkostnad uppskattas.  

 

I tabellen nedan finns de monetära marginalkostnader som går att räkna ut ur beräkningarna 

ovan uppställda på respektive kostnadsbärare. 

 
Tabell 24 Marginalkostnader för 1 liter bensin 

Marginalkostnadsursprung Monetärt värde per liter bensin 

Emissioner 0,883302 kr 

CO2 0,836339 kr 

Trängsel 0,404147 kr 

Olyckor 1,941437 kr 

Buller 0,327575 kr 

Slitage 0,114560 kr 

Summa 4,507360 kr 

Produktionskostnad 4,05 kr 

Vinstmarginal 0,75 kr 

Total MC/liter 9,30736 kr 

 

Förutom de monetära effekterna har produktionskostnader adderats. Som diskuterats tidigare i 

uppsatsen anses bensinbolagen verka på en konkurrensutsatt marknad varpå vinstmarginalen 

utgör normal avkastning på kapitalet och inkluderas i marginalkostnaden. Intressant är att den 

beräknade marginalkostnaden ligger tydligt under det ursprungliga bensinpris som använts 

som bas för beräkningarna. Även SOU 2004:63 har räknat ut marginalkostnaden per liter ben-

sin. Vid en jämförelse ligger samtliga existerande kategorier inom samma nivå, med det enda 

undantaget att SOU 2004:63 inte tar hänsyn till trängsel.125 Den ovan beräknade marginal-

kostnaden kommer att utgöra ett minimivärde och det kan utgås från att det verkliga värdet är 

                                                 
125 SOU 2004:63, ”Skatt på väg” Finansdepartementet Maj 2004, sid 162 
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något högre. Hur stor denna avvikelse exakt är, är omöjligt att svara på men eftersom denna 

marginalkostnadsberäkning ger ett resultat relativt långt under bensinpriset är det sannolikt att 

den reala marginalkostnaden åtminstone ligger under det givna bensinpriset på 12,20 kr/liter. 

 

Skeendet på bensinmarknaden vid en bensinprishöjning illustreras i figur 8 nedan, där margi-

nalkostnaden från beräkningen ovan används. 

 

I

9

m

g

f

b

d

d

s

b

o

 

 

 

Figur 8 – Bensinmarknaden med marginalkostnad lägre än pris 
  
 figur 8 syns bensinmarknaden med den beräknade marginalkostnaden som uppgår till cirka 

,31 kr. När vi rör oss från punkt A till punkt B minskar konsumtionen från Q0 till Q1. När 

arginalkostnaden ligger under priset får vi en samhällelig välfärdförlust i storleken av det 

råmarkerade området i figuren, då värdet av förlorad konsumtion, tidigare refererad till som 

örlorade resor, är större än den inbesparade kostnaden av en lägre bensinförbrukning. I fall 1 

eror prishöjningen på en oljeprisökning och i detta fall går även det röda området förlorat, då 

etta består av den ökade betalningen till oljeproducenter utomlands. I fall 2 räknas endast 

en gråa arean i figur 8 med, eftersom det i detta fall är skatten som ökar. Välfärdsförlusten, 

om här för att undvika hopblandning med det totala resultatet benämns allokeringsförlust, 

estår dock och är den enda samhällsekonomiska förlusten i fall 2. I fall 1 ska båda dessa are-

r räknas och om marginalkostnaden från ovan används erhålls följande resultat: 
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Välfärdsförlust på kort sikt  

Till utländska producenter: 5 483 milj. kr 

Allokeringsförlust: 260,31 milj. kr 

 

Välfärdsförlust på lång sikt  

Till utländska producenter: 5 295 milj. kr 

Allokeringsförlust: 921,62 milj. kr 

 

För att en jämförelse med tidigare beräkningar ska kunna genomföras krävs att även detta 

alternativ diskonteras över tidshorisonten 40 år. Detta har gjorts och det negativa nuvärdet 

som erhålls för fall 1 uppgår till 122,5 mdr. kr. Motsvarande beräkning för fall 2 ger ett nega-

tivt nuvärde på 17,5 mdr kr.  

 

 

6.1 Fall 2 och storleken på marginalkostnaden 

Ur marginalkostnadsresonemanget utvecklar sig tre olika scenarier som är avgörande för hur 

samhället påverkas av en bensinskattehöjning. De tre scenarierna skiljer sig i storleken på 

marginalkostnaden av en liter bensin och kan illustreras på följande vis.  

 

1. Marginalkostnaden ligger under det ursprungliga priset 

Om marginalkostnaden skulle ligga under det ursprungliga priset skulle en skattehöjning inte 

vara lönsam för samhället. En höjning av bensinpriset skulle i detta fall innebära en nettoför-

lust för samhället eftersom vi förflyttar oss längre ifrån det samhällsoptimala priset. Detta 

scenario är det som indikeras av denna studie och illustreras i figur 8.  

 

2. Marginalkostnaden ligger över det nya priset 

Om den samhälleliga marginalkostnaden är högre än det nya priset kommer en bensinprishöj-

ning orsakad av en högre skatt att vara positiv för samhället. En höjning av bensinpriset 

kommer i detta scenario att föra oss närmare det samhällsoptimala priset. 

 

3. Marginalkostnaden ligger mellan de båda priserna 
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Om marginalkostnaden skulle ligga mellan de båda priserna kan båda fallen förekomma. Det 

går således inte att säga huruvida en bensinprishöjning i detta scenario skulle innebära en net-

tovinst eller nettoförlust för samhället. 

 

 

6.2 Den verkliga marginalkostnaden och dess implikationer 

I fall 2 studeras en höjning av bensinskatten, vilket enligt beräkningarna som utförts innebär 

ett negativt samhällsekonomiskt netto. Detta betyder att marginalkostnaden av en liter bensin 

bör ligga under det gamla priset. Detta konfirmeras även av marginalkostnadsberäkningen 

ovan som uppgår till ca 9,31 kr, vilket är klart under det bensinpris som användes som ut-

gångspunkt. Det är dock viktigt att påminna att den beräknade marginalkostnaden enbart in-

nehåller monetära faktorer och ska behandlas som ett uppskattat minimivärde. 

 

Ett problem med marginalkostnadsresonemanget är att det förutsätter att samtliga ”benefits” 

visas av den insparade marginalkostnaden och att samtliga ”costs” visas av konsumenternas 

värdering av den förlorade bensinen. Om inte samtliga fördelar och nackdelar täcks av margi-

nalkostnadsresonemanget blir detta bristfälligt och missvisande. Tidigare i uppsatsen har vissa 

effekter som inte täcks av marginalkostnaden påvisats. Exempel på sådana är negativa effek-

ter på andra marknader och positiva effekter som inte redovisas av konsumenternas värdering, 

exempelvis en ökad forskning mot miljövänligare bränslen. Detta gör att det är omöjligt att 

med säkerhet fastställa nivån på den samhälleliga marginalkostnaden av förbrukning av en 

liter bensin och det gäller att vara försiktig med att dra slutsatser av dessa resonemang. Att 

marginalkostnaden inte säkert kan fastställas innebär ett stort problem för alla konsumentteo-

retiska beräkningar. Klart är att det inte idag finns några möjligheter att bestämma en margi-

nalkostnad av en liter bensin som inkluderar samtliga effekter.  

 

 

6.3 Diskussion utöver typfallen 

Hittills har analysen i studien begränsats till att gälla två typfall och därför studeras under 

denna rubrik kort ett par skeenden som inte ryms i de två typfallen som illustrerats ovan. 
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Staten kompenserar ett högre oljepris med att sänka bensinskatten för att hålla pumppriset 

konstant. Om vi utgår från en oljeprishöjning med en krona behöver staten sänka bensinskat-

ten med lika mycket för att pumppriset ska hållas konstant. Detta får till följd att konsumen-

ternas ökade bensinkostnad betalas av staten och konsumenterna går jämnt upp. Om vi låter 

figur 6 åskådliggöra detta scenario skulle konsumenterna fortfarande betala A+E till utländska 

producenter medan ytan F+G nu skulle betalas av staten. Detta scenario skulle inte leda till 

några effekter alls av den typen som gäller för fall 1 och fall 2, beroende på att bensinpris och 

således bensinkonsumtion är konstant. Den enda bestående effekten skulle vara en omfördel-

ning mellan staten och de utländska oljeproducenterna. Detta gör detta fall till en dålig affär 

för samhället eftersom vi fortfarande betalar en lika hög extrakostnad som i fall 1, med enda 

skillnad att det nu är staten och inte konsumenterna som betalar den. Om marginalkostnaden 

är lägre än priset, vilket har antytts ovan, så är denna lösning dock bättre för samhället än om 

staten inte ingriper som i fall 1. Detta beror på att i detta fall undviks förlusten av resor för 

konsumenterna, vars värde överstiger värdet av de insparade kostnaderna av lägre bensinkon-

sumtion. 

 

Staten kompenserar ett lägre oljepris med att höja bensinskatten för att hålla pumppriset 

konstant. Givetvis kan även det omvända scenariot inträffa. Anta att oljepriset efter att ha 

stigit under de senaste åren sjunker tillbaka. Staten kan då, för att förhindra att bensinkonsum-

tionen ökar, höja bensinskatten. Effekten blir den omvända mot scenariot ovan och här får 

staten en direkt ökad inkomst på bekostnad av oljeproducenterna. Några andra effekter på 

samhället återfinns inte och samhället går med nettovinst i detta scenario. 
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7. Slutsatser  
I denna studie har de samhällsekonomiska effekterna av en bensinprishöjning studerats och i 

en cost-benefit kalkyl har redogjorts för två fall med lika stor bensinprishöjning med olika 

orsaker bakom. I kapitel 5.2.2 tidigare i uppsatsen illustrerades syftet med denna studie gra-

fiskt och i detta läge gagnar det läsupplevelsen att återknyta till en liknande figur för att illu-

strera slutsatserna. 

 

 
Figur 9 – Skeende på bensinmarknaden vid prishöjning 

 
 

 

Som illustreras i figur 9 har i denna studie konkluderats att marginalkostnaden av en liter ben-

sin sannolikt är lägre än utgångspriset på 12,20 kr. I den marginalkostnadsberäkning som har 

genomförts uppgick marginalkostnaden till cirka 9,31 kr, men då denna beräkning endast ba-

serades på monetära effekter är det troligt att marginalkostnaden i realiteten är något högre. I 

cost-benefit kalkylen har ytorna E och F beräknats och resultatet är att nuvärdet av ytan E, det 

vill säga arean som befinner sig ovanför det ursprungliga världsmarknadspriset och under 

marginalkostnaden, har uppskattats till ca 23 mdr. kr. Ytan F som består av den för samhället 

insparade bensinkostnaden har givits ett nuvärde på ca 24 mdr kr. Konsumenternas värdering 

av de förlorade resorna uppgår till –(C+D+E+F), vilkets nuvärde har beräknats till ca 64 mdr. 

kr. Detta innebär en nettoförlust för samhället på –(C+D), vilket i monetära termer uppgår till 

ca 17 mdr. kr.  I fall 1 ligger ett högre oljepris bakom bensinprishöjningen och i detta fall ska 
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en ökad kostnad för inköpt bensin adderas till kostnadssidan. Denna uppgår till storleken av 

arean G, i denna studie beräknad till ca 105 mdr. kr. Resultatet av cost-benefit kalkylen ger 

således en nettoförlust för samhället på ca 122 mdr. i fall 1 och en nettoförlust på ca 17 mdr. i 

fall 2. Förutom de monetära effekterna existerar, som redovisats, icke-monetära effekter som i 

vissa fall inte tas upp av den samhälleliga marginalkostnaden, vilket gör att resultaten i cost-

benefit kalkylen inte utgör några slutvärden. 

 

Av denna studie kan slutledas att det är betydligt bättre för samhället om det är en höjning av 

bensinskatten som ligger bakom ett högre bensinpris än om det orsakas av ett högre oljepris. 

Sannolikt är dock att samhället i båda fallen blir nettoförlorare. Detta beror på att den samhäl-

leliga marginalkostnaden för en liter bensinförbrukning ligger under det bensinpris som har 

använts som ursprungspris i denna studie. Till den slutgiltiga bedömningen ska även fördel-

ningseffekter adderas och denna studie visar att dessa kan bli betydande i båda typfallen. 

 

En viss oklarhet råder runt de resor som konsumenterna förlorar vid ett högre bensinpris. Des-

sa resor utförs i realiteten till viss del med andra transportmedel och den bristande information 

om andelen utbytta resor och vilka transportmedel som råder utgör en osäkerhetsfaktor. Fler 

värderingsfaktorer som baserar sig på fordonskilometer istället för bensinförbrukning skulle 

föredras för att begränsa den typ av störning som de förlorade resorna idag utgör. Studien har 

en tidshorisont på 40 år och det bör påpekas att en analys av skeenden under en tidsperiod av 

denna storlek alltid medför viss risk. Vidare har belysts, att den diskrepans som råder på om-

rådet gällande beräkningsfaktorer och andra storheter ger en betydande osäkerhet som endast 

kan minskas genom vidare forskning. 
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Appendix 1 - Diskonteringsprocessen 
I detta appendix redogörs för diskonteringsprocessen som ligger bakom de nuvärden som pre-

senteras i sammanfattningen. Diskonteringen sker enligt formeln A= V (1+i) t och utförs i dis-

kret tid.126 Samtliga diskonteringar i tabell 20 är utförda med diskonteringsräntan 4 %. 

 
Tabell 25 Diskonteringsvärden för Fall 1 & 2 i SEK 

Effekt Kort sikt Lång Sikt Ett värde Nuvärde 40 år 
Emissioner 65,34*106 231,35*106  4 419,43*106

CO2 215,19*106 4 259,21*106

Trängsel 103,24*106 2 043,41*106

Olyckor 143,67*106 508,66*106  9 716,76*106

Buller 24,24*106 85,82*106  1 639,40*106

Slitage 8,48*106 30,01*106  573,28*106

Insparad Bensin 355,2*106 1 257,6*106  24 023,70*106

Förlorade resor - 949,05*106 - 3 360,15*106  - 64 188,32*106

Bensinbolag - 55,50*106 - 196,50*106  - 3 753,70*106

Dyrare bensin Fall 1 - 5 483,0*106 - 5 295,0*106  - 104 983,51*106

Konsumentöverskott Fall 1 - 6 900*106 - 6 782,5*106  - 134 357,50*106

Konsumentöverskott Fall 2 - 46,25*106 - 163,75*106  - 3 128,09*106

Statens Intäkter Fall 1 825*106 - 613*106   - 10 750,28*106

Statens Intäkter Fall 2 6 308*106  4 682*106  94 233,23*106

 

Som syns i tabell 25 är det två effekter (CO2 och trängsel) som är uträknade med hjälp av tra-

fikarbetet i fordonskilometer och dessa anges i ett enda värde där anpassningsprocessen mel-

lan kort och lång sikt finns inräknad. 

 

                                                 
126 Chiang, ”Fundamental Methods of Mathematical Economics”, 3 E.d. McGraw-Hill, 1984 Singapore, sid 462 
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