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│Sammanfattning

✓ De engångmuggar och livsmedelsbehållare som utgör skattebas enligt 
förslaget används i hög grad i samband med försäljning av 
avhämtningsmåltider och färdiga rätter inom restaurangbranschen 
respektive dagligvaruhandeln. Även konsumenternas flerpacksinköp 
av exempelvis engångsmuggar från detaljhandeln omfattas.

✓ Konsumtion av färdiga måltider är mycket utbredd, där bekvämlighet 
och tidsbesparing är de främsta anledningarna till att handla 
färdiglagat. Konsumenterna anger att den extra tid de erhåller i hög 
grad används till vila, återhämtning och att träffa de närmaste.

✓ Många konsumenter indikerar att de skulle dra ner på sina inköp i den 
svenska handeln vid en prishöjning på exempelvis flerpack av 
engångsmuggar och istället handla produkterna från utländska sajter.

✓ Tillgången till substitut på marknaden för de produkter som utredaren 
avser beskatta är idag bristfällig. Detta innebär att skatten sannolikt 
skulle ge upphov till betydande försäljningsbortfall och minskad 
efterfrågan på arbetskraft inom restauranger och dagligvaruhandel.

✓ Skatteförslaget kombinerar en rad olika målsättningar som delvis ter 
sig som oförenliga. Målkonflikter påverkar förutsättningarna negativt 
för att förslaget ska kunna utgöra ändamålsenlig policy.

✓ Om inga stora förändringar sker på kort sikt vad gäller möjligheten att 
byta ut de beskattade produkterna mot likvärdiga alternativ till låg 
kostnad så riskerar upp till 2100 jobb att slås ut.

✓ Restaurangsektorn förväntas blir särskilt hårt drabbad av tapp sett till 
försäljning och arbetstillfällen. Sektorn är arbetskraftsintensiv och mat 
för avhämtning utgör en mycket betydande del av försäljningen.

✓ Skatten bedöms ge upphov till en tydlig samhällsekonomisk förlust. 
Detta eftersom dess potentiella vinster är små jämfört med 
kostnaderna för produktionsbortfall, ökad administration och 
utebliven konsumentnytta. Enligt den samhällsekonomiska kalkylen 
bedöms kostnaderna vara 14 gånger större än nyttan.

Denna rapport handlar om förslaget om en ny skatt på vissa engångsartiklar som presenterades i augusti 2020 enligt utredningen 
SOU 2020:48. Följande punkter sammanfattar några av rapportens viktigaste slutsatser:
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01 | Bakgrund till skatteförslaget
Sammanfattning av SOU 2020:48
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01│Skatt på muggar och livsmedelsbehållare innehållande plast

SKATTEN ÄR EN DEL AV ETT SAKPOLITISKT PROGRAM 

I augusti 2020 publicerades den statliga offentliga utredning (SOU 2020:48) som haft i 
uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt för att minska negativa 
miljöeffekter av engångsartiklar skulle kunna utformas. Införandet av en skatt på 
engångsartiklar är en del av den sakpolitiska överenskommelsen mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna som 
partierna enades om efter riksdagsvalet 2018. 

Punkt 37 i överenskommelsen lyder: 

”Spridningen av mikroplaster ska förhindras bland annat genom förbud mot 
mikroplaster i fler produkter, förbud mot onödiga plastartiklar […] och avgift/skatt på 
engångsartiklar […]. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast.”

Förslaget är även en del av den gröna skatteväxling som regeringen och 
samarbetspartierna vill genomföra och som också är en del av den sakpolitiska 
överenskommelsen. Målet är att skatteväxlingen ska omsluta minst 15 miljarder 
kronor, och en av de åtgärder som redan vidtagits i den riktningen är införandet av en 
skatt på plastpåsar.

SYFTET MED SKATTEN ÄR ATT MINSKA NEGATIVA MILJÖEFFEKTER

Skattens avsikt är att vara ett styrmedel för att understödja övergången till en mer

resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi samt minska de negativa 
miljöeffekterna av engångsartiklar som orsakar nedskräpning. Utredningen menar att 
en minskad användning av engångsartiklar även kan förebygga avfall och bidra till 
minskade utsläpp av växthusgaser i produktionsledet och avfallshanteringen.

FÖRESLAGNA AVGIFTER

Muggar

För muggar är den föreslagna avgiften 5 kronor per mugg.

Vid högst 10 procents plastinnehåll*, efter avdrag: 3 kronor per mugg.

Vid högst 1 procents plastinnehåll, efter avdrag: 1 krona per mugg. 

Livsmedelsbehållare

För livsmedelsbehållare är den föreslagna avgiften 7 kronor per behållare.

Vid högst 10 procents plastinnehåll**, efter avdrag: 4 kronor per behållare. 

Vid högst 1 procents plastinnehåll, efter avdrag: 2 kronor per behållare. 

Enligt utredningen beräknas skatten medföra ökade kostnader på 300-900 kronor per 
år för en genomsnittlig konsument vid oförändrat köpbeteende.

I augusti 2020 presenterades den utredning som regeringen tillsatt gällande hur en skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar skulle 
kunna utformas. Utredningen presenterar ett förslag på beskattning av muggar och livsmedelsbehållare/matförpackningar av engångskaraktär som är 
gjorda av eller innehåller plast. Muggar föreslås beskattas med 5 kronor styck och livsmedelsbehållare med 7 kronor styck. Avdrag får göras vid lågt 
plastinnehåll. Skatten föreslås träda i kraft i sin helhet den 1 november 2021. 

*5-10 procents plastinnehåll är branschstandard för pappersmuggar.  
**5-10 procents plastinnehåll är branschstandard för pappersbehållare. 
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01│Produkter som omfattas av skatten

PRODUKTER SOM BERÖRS AV SKATTEN

Förslaget omfattar livsmedels- och dryckesbehållare av 
engångskaraktär som innehåller plast. Inga undantag 
sker för produkter som innehåller återvunnen plast eller 
bioplast. 

Muggar

• Behållare som är avsedd att dricka ur.

• Alla typer av engångsmuggar med/utan öra och 
med/utan fot.

• Muggar av plast eller innehållande plast. De flesta 
pappersmuggar har en tunn plastbarriär som skyddar 
materialet mot väta och omfattas därför av skatten. 

• Även flerpack av engångsmuggar omfattas av skatten.

Livsmedelsbehållare

• Behållare av engångskaraktär som är avsedd att 
användas för livsmedel som konsumeras direkt, på 
försäljningsstället eller på en annan plats och 
vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren.

• Behållare som är avsedd att konsumeras ur utan att 
någon ytterligare beredning krävs, såsom tillagning, 
kokning eller uppvärmning.

• Behållare av plast eller innehållande plast. Många 
livsmedelsbehållare i kartong har en tunn plastbarriär 
som skyddar materialet mot väta och omfattas därför 
av skatten. 

UNDANTAG FÖR BESKATTNING

Dessa produkter omfattas inte av skatten: 

• Behållare som innehåller livsmedel i en mängd som 
är större än en enskild portion eller 
enportionsbehållare för livsmedel som säljs i mer än 
en enhet.

• Tallrikar, mjuka plastomslag och vaxade 
pappersomslag.

• Dryckesbehållare som försluts med kork.

• Livsmedelsbehållare som är avsedda för enklare 
förtäring, exempelvis mellanmål, om behållaren är 
industriellt förpackad och nödvändig för att 
säkerställa livsmedlets hållbarhet. 

Skatten berör nästan alla muggar och livsmedelsbehållare av engångskaraktär. Många 
pappersmuggar eller livsmedelsbehållare i kartong har en tunn plastbarriär som skyddar 
materialet mot väta och omfattas därför också av skatten. 



ENGÅNGSARTIKLAR │ 7

01│Skattskyldighet

IMPORTÖRER OCH TILLVERKARE ÄR SKATTSKYLDIGA

Skattskyldiga är de företag som tillverkar, för in, tar emot 
eller importerar skattepliktiga varor – det vill säga muggar 
och livsmedelsbehållare av engångskaraktär som 
innehåller plast. 

Undantag gäller för införsel, mottagande och import av 
skattepliktiga varor i mycket ringa omfattning (färre än 40 
varor per tillfälle). Undantag görs även för en fysisk 
persons tillverkning, införsel, mottagande och import av 
skattepliktiga varor som är avsedda för dennes eller 
familjens personliga bruk.

Enligt utredningen förväntas de skattskyldiga få ökade 
administrativa kostnader på i genomsnitt cirka 37 000 
kronor per år och företag. Företagen måste själva yrka på 
eventuella avdrag (vid lågt plastinnehåll) i 
punktskattedeklarationen och bevara underlag som 
styrker rätten till avdrag, exempelvis intyg från 
laboratorium som visar varornas plastinnehåll. 

Det är företagen som importerar, tillverkar eller 
handlar med engångsartiklarna ifråga som blir
skattskyldiga. 

• Källa: HUI.
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02 │ Läget i konsumentledet
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02│Konsumentens perspektiv i fokus
KONSUMENTUNDERSÖKNING

Många aktörer i samhället skulle påverkas av den 
föreslagna skatten på engångsartiklar. Inte minst 
slutanvändaren – konsumenten. 

I detta avsnitt vill vi ge en bild av hur det ser ut i 
konsumentledet idag och hur det skulle kunna se ut 
imorgon. Hur vanor och drivkrafter ser ut, hur beteenden 
skulle kunna förändras av en skatt och vilka lösningar som 
konsumenten tror på. 

Konsumentundersökningen genomfördes under 
november månad 2020 och frågorna har besvarats av ett 
riksrepresentativt urval om 1 009 personer mellan 18 och 
79 år.
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02│Majoritet av svenskarna köper mat och dryck för avhämtning
FÄRDIGLAGAD MAT OCH DRYCK MYCKET VANLIGT

Att köpa mat och dryck för avhämtning är mycket vanligt i Sverige. Fler än tre av fem 
svenskar har handlat mat i engångsförpackning under den senaste månaden. 
Motsvarande siffra för dryck i engångsmugg är två av fem.

Beteendet är utbrett oavsett inkomst, även om det finns en viss tendens till att 
personer som tjänar mer än 25 000 kronor per månad handlar något oftare än 
personer med lägre inkomst.

Den största demografiska skillnaden är ålder och kurvan dalar tydligt från yngre 
konsumenter till äldre.

DRYGT 3 AV 5 HANDLAR MAT – 2 AV 5 HANDLAR DRYCK

Andel konsumenter som handlat mat och dryck för avhämtning den senaste månaden
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JU YNGRE KONSUMENT DESTO MER FREKVENTA INKÖP

Andel konsumenter som handlat minst en gång per vecka

Ålder Bruttoinkomst/månad

Frågor: Har du under den senaste månaden köpt färdiglagad mat i engångsförpackning? Bas: Samtliga, Har du handlat dryck i engångsmugg (exempelvis kaffe, te, juice, läsk) under den senaste månaden? Bas: Samtliga, 
Tänk tillbaka på den senaste månaden. Hur ofta har du köpt färdiglagad mat i engångsförpackning? Bas: Har handlat färdiglagad mat i engångsförpackning under den senaste månaden

ENKÄTENS DEFINITION AV FÄRDIGLAGAD MAT I ENGÅNGSFÖRPACKNING

• Med färdiglagad mat avses i detta sammanhang färdiga rätter för 
hemleverans, avhämtning, köp eller servering på plats i 
engångsförpackning.

• Exempel på försäljningsställen är restauranger, caféer, bensinstationer 
och matbutiker (inklusive salladsbar och över disk).

• Med engångsförpackning avses här alla förpackningar som innehåller 
plast.

• Maten ska inte heller kräva beredning såsom tillagning, kokning eller 
uppvärmning
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02│Bekvämlighet och tidsbesparing främsta drivkrafterna
DRIVKRAFTERNA DEL AV KRAFTIG MEGATREND

Avhämtning av färdiglagade rätter har varit en av de starkaste trenderna under det 
senaste decenniet inom såväl restaurangbranschen som dagligvaruhandeln. Detta som 
en del av en stark megatrend i samhället där konsumenterna allt mer önskar att få 
hjälp med att få ihop dagarnas pussel av arbete, aktiviteter och återhämtning. 

Helt i analogi med detta visar undersökningen att bekvämlighet och tidsbesparing är 
konsumenternas främsta drivkrafter för att handla färdiglagad mat och dryck. Att få 
njuta av något man inte kan laga själv, spara pengar eller att få äta eller dricka i en 
lugnare miljö är också väsentliga anledningar.

Samtliga drivkrafter är relativt jämnt spridda i åldrarna, med två väsentliga undantag.  
De under 50 år ser tidsbesparing som viktigare än de som är äldre, medan de äldre i 
högre utsträckning köpt färdiglagat för avhämtning eftersom det var säkrare ur 
smittspridningssynpunkt. 

VIKTIGASTE ANLEDNINGARNA ATT HANDLA FÄRDIGLAGAD MAT I ENGÅNGSFÖRPACKNING

Andel konsumenter som uppger respektive anledning

VIKTIGASTE ANLEDNINGARNA ATT HANDLA DRYCK I ENGÅNGSMUGG

Andel konsumenter som uppger respektive anledning

Frågor: Tänk tillbaka på det senaste tillfället då du handlade färdiglagad mat i engångsförpackning. Vilka var de viktigaste anledningarna till att du valde att handla det? Bas: Har handlat färdiglagad mat i 
engångsförpackning under den senaste månaden, Tänk tillbaka på det senaste tillfället då du handlade dryck i engångsmugg. Vilka var de viktigaste anledningarna till att du valde att göra det? Bas: Har handlat dryck i 
engångsmugg under den senaste månaden. Flera val möjliga.
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Det sparade tid
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Fanns inte plats att sitta på försäljningsstället

Kunde inte tillreda drycken själv

Det var säkrare ur smittspridningssynpunkt

Annan orsak, nämligen:
Rätterna i engångs-

förpackningarna

Frukost 2%
Lunch 43%
Middag 54%
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02│Tidsbesparing ger en folkhälsovinst
MER TID FÖR VILA, ÅTERHÄMTNING OCH SOCIALA KONTAKTER

Nästan nio av tio konsumenter som handlar färdiglagad mat anger att de sparar tid 
genom att till exempel slippa laga mat själva. I genomsnitt uppger de att de sparar 33 
minuter.

För att kunna se vad tiden som sparas in skulle kunna användas till i stället, frågade vi 
konsumenterna vad de skulle göra om de fick en extra timme över per vecka. 
Resultatet visar tydligt att konsumenterna skulle ägna sig åt sådant som skulle få dem 
att må bättre, som vila och återhämtning, umgänge med närstående, hobbies eller 
träning. 

Aktiviteterna skiljer sig tydligt åt mellan kön, åldrar och inkomstnivåer. Exempelvis 
skulle män ägna sig åt hobbies i högre utsträckning än kvinnor, medelålders skulle vila 
mer än unga och pensionärer, och de med högre inkomster skulle ägna mer tid åt 
familj och vänner.

EN EXTRA TIMME FRI TID PER VECKA SKULLE FRÄMST ÄGNAS ÅT ÅTERHÄMTNING SAMT NÄRA OCH KÄRA

Andel som skulle ägna en bonustimme till respektive aktivitet

Totalt Kön Kvinna Man Ålder 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Brutto/mån 0-15 tkr 15-25 tkr 25-35 tkr 35+ tkr

Vila och återhämtning 23% 24% 21% 19% 23% 28% 17% 19% 27% 24% 19%

Spendera mer tid med familj och/eller vänner 21% 24% 16% 26% 27% 13% 12% 15% 18% 25% 24%

Fritidsaktiviteter eller hobbies 19% 17% 22% 14% 13% 25% 30% 23% 16% 15% 24%

Träning 15% 14% 16% 22% 18% 13% 6% 16% 12% 21% 12%

Hushållsarbete (till exempel tvätt och städ) 6% 6% 6% 5% 7% 7% 6% 7% 9% 5% 6%

Yrkesarbeta mer 5% 2% 7% 8% 6% 3% 1% 4% 2% 5% 8%

Annat 2% 3% 1% 1% 1% 2% 6% 2% 2% 0% 0%

Vet ej 10% 9% 10% 5% 6% 10% 23% 14% 13% 4% 9%

88%
av konsumenterna säger 
att de sparar tid på att 
handla färdiglagad mat

Fråga: Antag att du fick en timme över per vecka jämfört med hur du har det idag. Vad tror du att du skulle använda tiden till? Bas: Samtliga.
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02│Prishöjning stort avbräck för köp av färdiglagad mat och dryck

HANDLAR MER SÄLLAN ELLER AVSTÅR

När konsumenterna får bedöma vad som skulle bli följden 
av en antagen prishöjning om 8 kronor (föreslagen skatt 
inklusive moms) för en matbehållare när de handlar 
färdiglagad mat i engångsförpackning, eller 6 kronor extra 
för dryck i engångsmugg, är resultatet entydigt.

Sju av åtta konsumenter instämmer helt eller delvis i att 
de kommer att handla färdiglagad mat eller dryck i 
engångsförpackning mer sällan eller avstå helt.

Vid en närmare titt på de respondenter som anser sig 
vara helt säkra på att de kommer att förändra sitt 
beteende är det tydligt att verksamheter som säljer dryck 
i engångsmugg kommer att bli hårt drabbade. ’54 procent 
av konsumenterna instämmer helt i att de kommer att 
dra ner på sin konsumtion av dryck. Vad gäller mat 
uppgår motsvarande siffra till 41 procent. Den högre 
siffran för dryck grundar sig sannolikt i att dryck i 
allmänhet är billigare än mat och att en prishöjning på 6 
kronor är en procentuellt mycket stor prishöjning medan 
den i relativa termer blir mindre för mat. 

7 AV 8 KONSUMENTER KOMMER ATT MINSKA SIN KONSUMTION VID EN PRISHÖJNING

Andel som instämmer i att de skulle handla mer sällan eller avstå helt

54%

41%

35%

45%

Jag skulle handla dryck i engångsmugg mer sällan eller
avstå helt

Jag skulle handla färdiglagad mat i engångförpackning mer
sällan eller avstå helt.

Instämmer helt

Instämmer delvis

86%

89%

Frågor: Tänk dig en situation där du behöver betala 8 kronor extra för varje matbehållare när du handlar färdiglagad mat i engångsförpackning från till exempel restauranger, kaféer, matbutiker (inklusive salladsbar och 
över disk) eller bensinstationer. Hur bedömer du att detta skulle förändra ditt beteende? Bas: Har handlat färdiglagad mat i engångsförpackning under den senaste månaden, Tänk dig en situation där du behöver betala 6 
kronor extra för varje engångsmugg när du handlar dryck. Hur bedömer du att detta skulle förändra ditt beteende? Bas: Har handlat dryck i engångsmugg under den senaste månaden. 
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HÄLFTEN KAN KOMMA ATT BÖRJA HANDLA FRÅN UTLÄNDSKA SAJTER

02│Dyrare engångsartiklar flyttar konsumtion till utlandet
INTERNATIONELL MARKNAD FÖR KONSUMENTEN

Konsumenterna är väl medvetna om kryphålen för att 
komma runt en situation när produkter blir dyrare i 
hemlandet. E-handeln känner inte av några gränser och 
hälften av de som under de senaste året handlat 
engångsartiklar i butik instämmer i att de istället skulle 
köpa direkt från utländska sajter där varorna inte ökat i 
pris.

Andel konsumenter som instämmer i olika sätt som deras beteenden kommer att förändras om ett tiopack med 
engångsmuggar blir 60 kronor dyrare i den svenska handeln

Fråga: Tänk dig en situation där du skulle behöva betala 60 kronor extra för en förpackning med 10 engångsmuggar i svenska butiker. Hur bedömer du att du skulle förändra ditt beteende? 
Bas: Har under det senaste året köpt flerpack av engångsmuggar eller engångstallrikar i butik

30%
av konsumenterna har 
någon gång under det 

senaste året köpt 
flerpack av 

engångsmuggar eller 
engångstallrikar i butik

57%

45%

32%

25%

13%

33%

38%

43%

25%

30%

Jag skulle sluta köpa denna typ av produkter

Jag skulle använda riktiga glas eller porslinsmuggar istället

Jag skulle använda flergångsalternativ i exempelvis plast,
bambu eller metall istället

Jag skulle köpa engångsmuggar direkt från utländska sajter
istället, som inte ökat i pris

Jag skulle fortsätta köpa engångsmuggar i den svenska
handeln, trots prishöjningen

Instämmer helt

Instämmer delvis

43%

50%

75%

83%

90%

ENGÅNGSARTIKLARNA HJÄLPER 
TILL FEST OCH VARDAG 

Engångsmuggar och 
engångstallrikar fyller en rad 
funktioner. I undersökningen 
utkristalliserades följande topplista 
över drivkrafterna till att handla 
engångsartiklar:

1) Slippa disk (34%)
2) Riktigt porslin och glas är svårt 

att bära med sig (24%)
3) Fylla på när man inte har 

tillräckligt mycket porslin eller 
glas (12%)

4) För att man är rädd om sitt 
vanliga porslin eller sina vanliga 
glas (10%)

Fråga: Du svarade att du under det senaste året har köpt flerpack av 
engångsmuggar eller engångstallrikar i butik. Vilken är den främsta orsaken till att 
du köper denna typ av produkter? Bas: Du svarade att du under det senaste året har 
köpt flerpack av engångsmuggar eller engångstallrikar i butik. Vilken är den 
främsta orsaken till att du köper denna typ av produkter? (30%)
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KONSUMENTEN KÄLLSORTERAR ELLER SLÄNGER I SOPORNA

När maten är uppäten och dryckesbägaren tömd källsorterar konsumenten 
oftast förpackningen eller bägaren. Engångsförpackningar för mat källsorteras i 
högre grad än engångsmuggar. De sistnämnda hamnar oftare i en papperskorg 
på stan, vilken är naturligt eftersom de till sin funktion är avsedda att användas 
on-the-go. 

SKATT MINST POPULÄRA LÖSNINGEN

Ett av den föreslagna skattens syften är enligt utredningen att ”minska de negativa 
miljöeffekterna av engångsartiklar som orsakar nedskräpning”. Enligt konsumenterna är en 
skatt som gör produkter dyrare den absolut minst attraktiva lösningen (8 procent svarar 
detta) på det upplevda problemet med nedskräpning genom engångsartiklar i plast. I 
stället anser konsumenterna att lösningen främst ligger i utvecklingen av mer hållbara 
material, krav på återvinning samt att premiera företag som använder hållbara alternativ.

KONSUMENTENS LÖSNINGAR – TOPP 5

1) Satsa på forskning och utveckling av mer hållbara engångsmaterial (44%)

2) Inför krav på att dessa produkter måste gå att återbruka/återvinna (29%)

3) Premiera företag som använder hållbara alternativ (27%)

4) Utöka informationen till mig som konsument om hur jag kan hjälpa till att 

minska mängden avfall och nedskräpning (25%)

5) Inför pant på denna typ av produkter (25%)

12%

28%

54%

4%

38%

20%

38%

2%

Slängde den i en vanlig
papperskorg på

försäljningsstället eller på
stan

Slängde den i
hushållssoporna (till
exempel hemma, på
jobbet eller i skolan)

Källsorterade den eller
lämnade den till

återvinning (i separata
kärl för

förpackningsslaget, till
exempel på

försäljningsstället)

Sparade den för fortsatt
bruk

Mat i engångsförpackning Dryck i engångsmugg

02│Konsumenterna ogillar skatt som lösning

Frågor: Tänk tillbaka på det senaste tillfället då du handlade färdiglagad mat i engångsförpackning. När du hade ätit 
upp maten, vad gjorde du då med förpackningen? Bas: Har handlat färdiglagad mat i engångsförpackning under den 
senaste månaden, Tänk tillbaka på det senaste tillfället då du handlade dryck i engångsmugg. När du hade druckit upp, 
vad gjorde du då med muggen? Bas: Har handlat dryck i engångsmugg under den senaste månaden

Fråga: Du svarade att den ökade mängden avfall och nedskräpning som kan följa användningen av engångsartiklar i plast utgör ett problem. 
Vad anser du att man bör göra åt det? Flera val möjliga. Bas: Anser att den ökade mängden avfall och nedskräpning som kan följa 
användningen av engångsartiklar i plast utgör ett stort eller ett visst problem (83%)
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03 │ Teoretiska perspektiv på skatteförslaget



│ 17ENGÅNGSARTIKLAR │ 17

03│Skatt med flera ansikten

SKATTENS OLIKA ANSIKTEN

I konsekvensanalysen till SOU 2020:48 (s. 350) anges 
ett antal olika mål med det aktuella skatteförslaget:

1. Att förbrukningen av engångsartiklarna ifråga ska 
minska så mycket som möjligt.  

2. Att åtgärden inte bara ska ge en miljövinst utan ”en 
effektivitetsvinst som överstiger kostnaden för 
miljöskatten”. 

3. Att bidra till uppfyllelsen av den gröna skatteväxling 
som enligt den sakpolitiska överenskommelsen 
mellan regerings- och samarbetspartierna ska 
omfatta minst 15 miljarder kronor.

Ovanstående innebär att det finns åtminstone tre olika 
mål – produkteliminering, samhällsekonomisk 
effektivitet och skatteintäkter som alla syftar till ”att 
understödja en övergång till en mer resurseffektiv och 
biobaserad cirkulär ekonomi” (s. 15). Dessutom är det 
utredarens förhoppning att skatten ska bidra till 
minskad nedskräpning, minskade koldioxidutsläpp samt 
minskad användning av naturresurser. Alla dessa 
ambitioner ger upphov till vissa svårigheter att göra 
avvägningar när målkonflikter väl uppstår. 

MÅLKONFLIKTER PÅVERKAR ÄNDAMÅLSENLIGHETEN

Mellan tidigare nämnda mål för skatten förekommer 
det en del spänningar. Några exempel på detta är att: 

• En snabb produkteliminering av alla 
engångsprodukter som innehåller plast (mål 1) skulle 
sannolikt innebära utebliven konsumentnytta och 
vissa effektivitetsproblem (mål 2). Den utbredda 
förekomsten av engångsartiklar med plastinnehåll är 
ingen slump då plast, som utredningen konstaterar, 
är ett ”lätt, billigt och väldigt användbart material” 
(s. 63).

• Nyintroducerade skatter (mål 3) ger i nästan alla 
former upphov till vissa effektivitetsförluster (mål 2). 
Det teoretiska undantaget är skatter som effektivt 
korrigerar för så kallade externaliteter. Av SOU:n
framgår dock att skattesatserna föreslås sättas 
mycket högre än vad som kan motiveras utifrån 
sådana korrigeringsförsök (s. 267-268). 

• Det finns också ett spänningsförhållande mellan 
produkteliminering (mål 1) och det fiskala målet 
(mål 3) när en miljöskatt väl har införts eftersom 
utfasningen per definition är ämnad att erodera 
skattebasen.

Ju fler mål med ett och samma styrmedel, desto mer ökar risken för målkonflikter. Även om 
skatteförslaget har flera ambitioner som i sig är lovvärda riskerar ändamålsenligheten att 
bli lidande när stundtals oförenliga element kombineras.



│ 18ENGÅNGSARTIKLAR │ 18

03│Tillgången till substitut avgörande

SUBSTITUTVAROR ENLIGT EKONOMISK TEORI

En substitutvara är enligt ekonomisk teori en vara vars 
efterfrågan påverkas positivt om efterfrågan faller på 
en annan vara. Ett klassiskt exempel är nötkött och 
fläskkött: när priset på nötkött ökar väljer 
konsumenterna att köpa mer fläskkött istället och vice 
versa. En förutsättning för att den föreslagna skatten på 
engångsartiklar ska vara effektiv är just förekomsten av 
substitut till muggar och behållare med plastinnehåll 
som dels har positiva miljöeffekter och dels inte 
innebär en kostnads- eller kvalitetsnackdel. 

ENGÅNGSMUGGAR

SOU:n anger att det idag saknas substitut till muggar 
för engångsanvändning som innehåller plast (s. 271). 
Även pappmuggar innehåller en plastbarriär för att 
muggen ska isolera mot vätska, vilket innebär att det 
inte går att undgå skatten i de fall flergångsmuggar inte 
kan erbjudas, exempelvis till följd av lokalbegränsningar 
eller brist på diskmöjligheter. Då skattekostnaden blir 
hög relativt priset på den dryck som serveras i 
muggarna påverkas försäljningen av dryck negativt. 
Därtill kan vissa incitament uppstå att skifta inköpen 

mot muggar av lägre kvalitet för att hålla kostnaderna 
nere, alternativt skifta dem till mer resursbindande 
men billigare flergångsmuggar som endast används en 
eller ett fåtal gånger.

LIVSMEDELSBEHÅLLARE

Även för livsmedelsbehållare är utbudet av fullgoda 
substitut tunt. Marknaden experimenterar dock inom 
detta område. Papper och bambu är några alternativ till 
att använda jungfrulig plast men även dessa material 
kräver en skyddsbarriär av plast och blir därför föremål 
för skatten. Enligt en rapport från Tingstad kan idag två 
materialtyper komma ifråga för att undvika skatt för 
den som vill leverera mat i engångsförpackning: 
aluminium och fibermaterial såsom bagasse. Båda 
materialen är energikrävande att framställa, anses vara 
sämre ur ett livscykelperspektiv än många behållare 
med plastinnehåll och dessutom är bagasse inte 
anpassat för att lagra fet, oljig eller flytande mat. Om 
substituten vare sig är funktionsmässigt, miljömässigt 
eller kostnadsmässigt motiverade kommer inte bara 
efterfrågan på livsmedelsbehållare att falla, utan även 
efterfrågan på de färdiga måltider som idag serveras i 
sådana, vilket inte är utredningens avsikt (s. 358).

Bristen på fullgoda substitut till engångsmuggar och livsmedelsbehållare som innehåller 
plast riskerar att ge negativa sidoeffekter. Den kan också skada legitimiteten eftersom 
möjligheten att undvika skatt i många fall saknas även om företagen vill agera hållbart.

Engångsmuggar 

= Substitut för 
engångsbruk 

saknas Livsmedels-

behållare

= Ofullständiga 
substitut 

(följdproblem)

”Om substituten vare sig är 
funktionsmässigt, 
miljömässigt eller 

kostnadsmässigt motiverade 
kommer inte bara 

efterfrågan på 
livsmedelsbehållare att falla, 
utan även efterfrågan på de 
färdiga måltider som idag 

serveras i sådana, vilket inte 
är utredningens avsikt.”
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03│Snävt resonemang om marknadsmisslyckanden

MER ÄN ETT MARKNADSFENOMEN

Utredningen anför, efter att ha redogjort för några olika 
typer av miljöskadliga beteenden från konsumenter och 
företag, att ”systemfel, så kallade 
marknadsmisslyckanden, är det som motiverar statlig 
styrning genom styrmedel” (s. 162). Det har emellertid 
länge varit känt att teorin om marknadsmisslyckanden 
inte enbart är tillämplig på det som vi i dagligt tal kallar 
marknader. Själva benämningen 
”marknadsmisslyckande” har historiska orsaker men i 
teoretisk mening handlar begreppet endast om ett 
tillstånd där enskilda aktörers egenintressen leder till 
samhällsekonomiskt suboptimala resultat. Detta sker 
ibland på privata marknader men är minst lika vanligt 
på den så kallade politiska marknaden.

DEN POLITISKA MARKNADEN

På den politiska marknaden möts olika aktörer som 
exempelvis politiker, tjänstemän, myndigheter och 
väljare för att med hjälp av den politiska processen 
säkra sina intressen, inte helt olikt hur konsumenter

och företag säkrar resurser på den privata marknaden. 
SOU:n pekar pedagogiskt på ett marknadsmisslyckande 
som sker när privata medborgare skräpar ner för att de 
inte behöver ta kostnaderna för utfallet. Det unika med 
politiska marknader är dock att detta förhållande 
sannolikt gäller som regel snarare än undantag. 
Offentliga aktörer bär nästan aldrig kostnaden av 
felaktiga beslut på egen hand eftersom misstag kan 
externaliseras till skattebetalarna, vilket leder till 
suboptimala utfall. Ett exempel är suboptimal 
beskattning, där höga skattesatser kan gynna politiska 
aktörer på bekostnad av samhällsekonomin.

OMFORMULERING AV PROBLEMET

Ovanstående kan bidra till lite perspektiv på varför 
marknadsmisslyckanden, utifrån ekonomisk teori, inte 
per automatik kan användas som verktyg för att 
motivera nya skatter. Det som måste påvisas är att 
eventuella marknadsmisslyckanden på den privata 
marknaden i varje enskilt fall är allvarligare än de  
marknadsmisslyckanden som uppstår på den politiska 
marknaden, om politiker skulle välja att intervenera.   

Utredningen motiverar delvis behovet av en skatt som styrmedel med förekomsten av så 
kallade marknadsmisslyckanden. Problemformuleringen diskuteras dock inom snäva ramar 
som behöver vidgas för att fånga begreppets egentliga innebörd inom nationalekonomin.
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04 │ Effekter på sysselsättningen
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04│Hur påverkas företag och anställda?

UTREDNINGEN KVANTIFIERAR INTE 
SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTEN

Av SOU 2020:48 framgår att den föreslagna skatten kan 
leda till färre arbetstillfällen i den mån införandet 
innebär minskad försäljning för caféer och restauranger 
(s. 361). Detta gäller även för dagligvaruhandeln som 
säljer färdiga rätter i engångsbehållare samt muggar i 
flerpack. Utredningen väljer dock att inte försöka 
kvantifiera denna effekt eftersom den anses svår att 
uppskatta. Detta kan ses som ett utslag av en slags 
försiktighetsprincip men utgör samtidigt en brist 
eftersom kunskapen om påverkan på arbetstillfällen är 
väsentlig för möjligheten till en samlad 
lämplighetsbedömning av skatten utifrån ett 
policyperspektiv. 

RESTAURANG OCH HANDEL BERÖRDA BRANSCHER

De branscher som tillhandahåller livsmedelsbehållare 
och muggar för engångsbruk är i första hand 
restaurangbranschen och handeln. Restaurangerna 
använder dessa produkter när de bereder mat eller 

dryck för avhämtning, hemleverans eller, i vissa fall, för 
konsumtion på plats. Även dagligvaruhandeln och 
andra delar av handeln såsom tobaksaffärer och 
bensinmackar är betydande användare av 
engångsartiklar innehållande plast. Dessa branscher 
omsätter tillsammans mer än 400 miljarder kronor om 
året och har närmare 200 000 anställda. 

HUR STOR ÄR SKATTEBASEN?

För att estimera hur många jobb som kan komma att 
påverkas av skatten behöver man först bedöma hur stor 
skattebasen är. Hur många livsmedelsbehållare för 
engångsanvändning samt engångsmuggar kan tänkas 
bli föremål för beskattning? Detta resonerar vi om på 
nästkommande sida.

Ett problem med utredningen är att den saknar en kvantifiering av sysselsättningseffekter. I 
detta kapitel kompletterar vi utredningen genom att beräkna de sannolika effekterna på 
restaurangsektorn samt dagligvaruhandeln.
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04│Närmare 800 miljoner måltider kan beröras

ANTALET LIVSMEDELSBEHÅLLARE

Utifrån den konsumentundersökning som genomförts 
och som utgör underlag till denna rapport skattar HUI 
att det säljs drygt 780 miljoner livsmedelsbehållare av 
den typ som utredningen avser beskatta. Skattningen 
baseras på konsumenternas svar rörande om och i så 
fall hur ofta de har handlat färdiga måltider av det slag 
som brukar serveras i engångsförpackning under den 
senaste månaden. Den största andelen av dessa 
förpackningar är hänförlig till restaurangbranschen. 
Enligt en rapport från SMED, framtagen på uppdrag av 
Naturvårdsverket, såldes enligt Delfi 470 miljoner 
snabbmatsmåltider och ungefär lika många övriga 
måltider (457 miljoner) av svenska restauranger år 
2015. Totalt blir det drygt 900 miljoner måltider. Av 
dessa måltider är det främst (men inte uteslutande) 
rätter för avhämtning eller hemleverans som är 
relevanta i sammanhanget. Av en undersökning som 
Novus gjorde på uppdrag av Visita år 2017 framgår att 
42 procent av alla restaurangluncher och 48 procent 
av alla restaurangmiddagar köps via take away. 

Detta innebär att åtminstone 417 miljoner 
livsmedelsbehållare med plastinnehåll kan antas 
förbrukas via restaurangerna kopplat till take away. 
Den resterande delen av HUI:s totalestimat – 367 
miljoner måltider – kan antas omsättas inom handeln. 
Man bör beakta att de skattningar som används här 
utgår från antalet måltider och att en måltid kan säljas 
i flera livsmedelsbehållare. Två exempel är sushi med 
tillhörande soppa eller en rätt med tillhörande sallad 
som levereras vid sidan om i en egen behållare. 

ANTALET ENGÅNGSMUGGAR

IVL Svenska Miljöinstitutet* uppger att det årligen 
förbrukas mellan 500 miljoner och en miljard 
engångsmuggar i Sverige. Det övre gränsvärdet 
kommer dock från en opublicerad rapport av SMED 
som enligt IVL ger en överskattning, eftersom den 
bygger på importstatistik som även innefattar andra, 
liknande varor. I SOU 2020:48 nämns dock även siffran 
530 miljoner, som är i enlighet med Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag från 2019. Vi väljer att använda 
denna för att göra en försiktig bedömning, även om 
det finns högre estimat.

För att närma oss frågan om hur den föreslagna skatten skulle slå mot företagens 
försäljning och antalet anställda redogörs här för estimeringar och antaganden om 
skattebasens omfattning – det vill säga antalet engångsartiklar som säljs.

Beräkningsunderlag – livsmedelsbehållare Antal i miljoner

A. Totalt antal måltider som berörs 784

(skattning utifrån konsumentstudie)

Restaurang:

Snabbmatsmåltider 2015 (SMED) 470

Övriga restaurangmåltider 2015 (SMED) 457

Andel take away (Novus/Visita) 45% (42 till 48%)

B. Antal restaurangmåltider som berörs 417

Dagligvaruhandel:

C. Antal måltider som berörs (A - B) 367

*IVL Svenska Miljöinstitutet (2019). Hej då engångsmugg! Vilken kaffemugg är bäst för miljön?

Beräkningsunderlag – muggar Antal i miljoner

Antal muggar (Naturvårdsverket) 530

SKATTEBASER VID GENOMFÖRANDE AV UTREDNINGENS FÖRSLAG
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04│Priskänslighet och försäljningspåverkan

HÖGRE PRISER MEDFÖR LÄGRE FÖRSÄLJNING

Skatten ger upphov till en styckkostnad per 
livsmedelsbehållare respektive engångsmugg 
innehållande plast. Dessutom tillkommer extra moms. 
Vi antar att kostnaden kommer att reflekteras i högre 
priser mot konsument. Detta leder i så fall till lägre 
försäljning. SOU 2020:48 gör en hypotetisk beräkning 
av försäljningspåverkan för engångsmuggar baserat på 
en studie av konsumenternas priskänslighet på kaffe. 
Ingen beräkning görs dock för att approximera effekten 
av att beskatta livsmedelsbehållarna som i praktiken 
utgör en större del av skattebasen.

PRISELASTICITET – LIVSMEDELSBEHÅLLARE 

I HUI:s beräkningar görs ett antagande om en 
priselasticitet på -0,6 för de måltider som serveras i 
engångsförpackningarna. Detta grundar sig på en 
litteraturöversyn av priselasticiteten på 
restaurangtjänster i Sverige, där vi finner att snittet 
ligger på -1,2. Det är dock rimligt att anta att 
priskänsligheten är lägre än så för de typer av måltider 

som är relevanta i detta sammanhang, bland annat 
eftersom snittköpen är lägre för mat för avhämtning än 
för vanliga restaurangbesök. De föregående utgörs ju 
inte sällan av snabbmat eller luncher kopplade till 
arbetslivet. Därför har vi valt ett värde i det lägre 
intervallet för de studier som finns att tillgå.

PRISELASTICITET – MUGGAR 

För muggar gör SOU:n en hypotetisk beräkning av 
försäljningspåverkan genom att använda sig av en 
studie om priselasticiteten på kaffe. Studien grundar sig 
på detaljhandelspriset för kaffe och därmed på kaffe 
som säljs inom handeln. Enligt HUI:s bedömning är det 
dock inte rimligt att använda samma elasticitetsmått 
för kaffe som säljs via caféer och restauranger. Kaffe 
som köps i handeln och bryggs hemma till en låg 
styckkostnad för konsumenten själv kan antas ha den 
priselasticitet på -0,19 som utredningen räknar på, men 
för kaffe och andra färdiga drycker som tillreds och säljs 
via restauranger och caféer antas här samma värde 
som för måltiderna, det vill säga -0,6. 

I SOU:ns konsekvensanalys görs en ansats för att estimera försäljningspåverkan av en införd 
skatt genom att använda en studie av priskänsligheten på kaffe. Denna analys är dock 
ofullständig och behöver problematiseras.

Studie Egenpriselasticitet

Assarsson (2004) -0,4 till -0,6

Assarsson (1997:1) -1,0

Assarsson (1997:2) -1,9

Edgerton et al (1996) -1,6

Hultkrantz & Nordström (1995) -1,6

Flood & Klevmarken (1990) -0,5

Medel -1,2

STUDIER AV PRISELASTICITETEN FÖR 
RESTAURANGTJÄNSTER
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04│Upp till 2 100 jobb i farozonen

Genom ytterligare några antaganden kan total 
försäljningspåverkan samt påverkan på antalet 
arbetstillfällen estimeras: 

• Utifrån de olika skattesatser och avdragsmöjligheter 
som SOU:n presenterar antas den genomsnittliga 
skatten per livsmedelsbehållare uppgå till 4 kronor 
exklusive moms. Detta motsvarar ett plastinnehåll på 
mellan 1 och 10 procent. Motsvarande för muggar 
antas vara 3 kronor exklusive moms.

• I enlighet med vad som skrivs på s. 369 i SOU:n läggs 
en momssats ovanpå styckskatten motsvarande 12 
procent för muggar och livsmedelsbehållare som fylls 
på försäljningsstället. Undantaget utgörs av muggar 
som säljs i flerpack inom detaljhandeln, där en 
momssats på 25 procent utgår.

• Som beräkningsbas för restaurangsektorn och 
dagligvaruhandeln används uppgifter från SCB:s 
databas Företagens ekonomi samt Restaurangindex. 
Detta ger en total försäljning inklusive moms på drygt 
300 miljarder kronor inom dagligvaruhandeln och 
140 miljarder för restauranger och caféer.

UPP TILL 2 100 FÄRRE ARBETSTILLFÄLLEN

Skattens införande beräknas ge upphov till 2 100 färre 
arbetstillfällen än vad som annars vore fallet. Detta till 
följd av att fallande försäljning ger upphov till minskad 
efterfrågan på arbetskraft. 

• Restaurangnäringen är en arbetsintensiv bransch som 
inte minst sysselsätter många unga och utrikesfödda. 
En relativt stor andel av omsättningen kan härledas 
till den typ av måltider och drycker som serveras i 
engångsförpackning. Bedömd försäljningspåverkan 
motsvarar 1,9 miljarder eller 1,4 procent av 2019 års 
försäljning inklusive moms. Upp till 1 800 jobb 
beräknas gå förlorade. 

• Dagligvaruhandeln är också en viktig instegssektor till 
arbetsmarknaden. Skatten bedöms påverka 
försäljningen negativt med 1,1 miljarder eller 0,3 
procent av försäljningen inklusive moms. Detta 
beräknas motsvara upp till 300 jobb. 

• Utöver ovanstående branscher riskerar den minskade 
efterfrågan att ge sekundära effekter i 
leverantörsledet. Dessa bedöms dock som osäkra 
och kvantifieras därför inte.

Resultaten sammanfattas branschvis på nästa sida.

Restaurangsektorn drabbas hårdast vid ett införande av skatten, men även 
dagligvaruhandeln påverkas. Restaurangsektorn är en arbetskraftsintensiv bransch där en 
stor andel av omsättningen är beroende av möjligheten till avhämtning och hemleverans.

Antaganden Värde

Genomsnittlig skatt per livsmedelsbehållare 4 kr

Genomsnittlig skatt per mugg 3 kr

Omsättning inkl. moms, restauranger/caféer (mdr kr) 140 mdr

Omsättning inkl. moms, dagligvaruhandel (mdr kr) 308 mdr

Momssats på med mat eller dryck fyllda engångsbehållare 
som används av restauranger/caféer eller inom handeln 12%

Momssats på ej fyllda engångsbehållare inom handeln 25%

2 100 
Antalet jobb som riskerar 

att försvinna

Café/restaurang Dagligvaruhandel

- 1 800 jobb - 300 jobb
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04│Sammanfattning – påverkan på försäljning och arbetstillfällen

Källa: HUI.

-1,9 mdr
(65%) 

-1,1 mdr
(35%)

PÅVERKAN PÅ FÖRSÄLJNINGEN PER BRANSCH
Sannolikt försäljningsbortfall i kronor samt som andel av det totala 

bortfallet

Caféer och restauranger Dagligvaruhandel

-1 800
(86%)

-300
(14%)

PÅVERKAN PÅ ANTALET ARBETSTILLFÄLLEN
Sannolikt bortfall av antal anställda samt i andel av det totala bortfallet

Caféer och restauranger Dagligvaruhandel
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05 │ Samhällsekonomisk kalkyl
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05│Intro – samhällsekonomisk kalkyl

NYTTA OCH KOSTNADER

En samhällsekonomisk kalkyl utgår från begreppen 
”nytta” och ”kostnad”. 

• Nyttan utgörs av värdet av de fördelar som uppstår 
när en givet alternativ – alternativ A – realiseras. 

• Kostnaden utgörs av värdet av de fördelar som hade 
uppstått om alternativ B hade realiserats istället för 
alternativ A. Värdet av alternativ B går man miste om 
eftersom samma resurser som tas i anspråk för att 
uppnå A inte samtidigt kan användas för att uppnå B.

VINSTER FÖR VEM?

När det talas om ”samhällsekonomiska” vinster är det 
också viktigt att ha i åtanke vad som avses. Det handlar 
inte om nyttan för en enskild aktör som uppnås på 
bekostnad av andra aktörer. Exempelvis räknas inte de 
nya skatteintäkter som skulle genereras av skatten på 
engångsartiklar som en samhällsekonomisk vinst. Detta 
eftersom dessa endast representerar en överföring av 
resurser från en aktör till en annan, det vill säga från 
den privata sektorn till staten. 

Istället försöker vi fokusera på hur mycket värde som 
skapas eller förstörs i ekonomin som helhet. Detta 
innebär principiellt att värdet av samtliga aktörers nytta 
och kostnader bör beaktas. I praktiken behöver man 
dock begränsa sig till faktorer som kan antas vara 
betydande och som helst ska gå att kvantifiera.

UTVÄRDERINGSPUNKTER FÖR SKATTEN PÅ 
ENGÅNGSARTIKLAR

De möjliga vinster av skatteförslaget som tas upp i 
konsekvensanalysen till SOU 2020:48 är minskad 
nedskräpning, minskade utsläpp samt minskad 
resursanvändning. Utöver att titta närmare på dessa 
punkter identifierar vi på nästkommande sidor några 
samhällsekonomiska kostnader: produktionsbortfall till 
följd av förlorade jobb, minskad konsumentnytta till 
följd av utebliven tidsbesparing samt ökade 
administrationskostnader. 

Ett sätt att utvärdera en policyåtgärd är att göra en samhällsekonomisk kalkyl som ställer 
den förväntade nyttan av åtgärden mot kostnaderna. Det ska vi göra i detta sista kapitel för 
att få en mer komplett bild av skatteförslaget.
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05│Minskad nedskräpning?

OKLART SAMBAND MELLAN FÖRBRUKNING OCH 
NEDSKRÄPNING 

SOU 2020:48 för i sin konsekvensanalys fram att 
minskad försäljning av engångsmuggar och 
livsmedelsbehållare kan leda till minskad nedskräpning. 
Detta kan vara rimligt i någon mån, men det exakta 
sambandet är oklart eftersom nedskräpningen inte 
orsakas av själva försäljningen av dessa produkter utan 
av hur konsumenten hanterar avfallet. Åtgärder som 
informationskampanjer, fler papperskorgar och striktare 
upprätthållande av regler mot nedskräpning förefaller 
vara mer direkta sätt att adressera problemets orsaker.

HUR VANLIGT FÖREKOMMANDE ÄR PRODUKTERNA 
SOM SKRÄP I NATUREN?

Utredningen anger att ”muggar och livsmedels-
behållare för engångsbruk är vanligt skräp på gator och 
torg samt i parker och vid stränder” (s. 363). Denna bild 
kan dock nyanseras. Naturvårdsverkets 
sammanställning från augusti 2020 visar att de berörda 
produkterna utgör 3,4 procent av allt insamlat skräp i 
viktprocent och 0,9 procent sett till antalet avfall.* 
Utredningen anger att skatten kan komma att minska 

förbrukningen av engångsmuggar och 
livsmedelsbehållare som innehåller plast med 25 
procent. Om nedskräpningen antas minska i relation till 
förbrukningen innebär detta således en möjlig 
minskning av mängden skräp med 0,85 procent i vikt 
eller 0,2 procent i antal avfall. 

POTENTIELL SAMHÄLLSVINST PÅ 17 MILJONER

Enligt organisationen Håll Sverige Rent uppgår 
kommunernas kostnader för att plocka upp skräp från 
marken till cirka 2 miljarder kronor årligen. Om 
kostnaderna antas minska i relation till den viktprocent 
skräp som hanteras innebär den nya skatten en 
besparing på cirka 17 miljoner kronor om året. 
Antagligen är det emellertid mer sannolikt att 
kostnaderna varierar med antalet avfall som plockas 
upp och då blir besparingen mindre. 17 miljoner är 
dock helt i linje med en siffra från Clean Europe
Network som nämns i SOU:n. Den totala 
nedskräpningen skulle enligt denna referens kosta 250 
euro per europeisk medborgare och år, vilket implicerar 
en besparing på 23 miljoner kronor om 
engångsartiklarna minskar med 25 procent.

Att minska nedskräpningen i offentliga miljöer såsom på exempelvis gator, torg och i parker 
betraktar de flesta som något eftersträvansvärt. Av den totala mängden skräp är andelen 
engångsmuggar och livsmedelsbehållare dock relativt liten.

*Naturvårdsverket, Utöka kunskapsläget kring nedskräpning i Sverige (RB 2020). De berörda kategorierna redovisas som hårda plastförpackningar för livsmedel, 
engångsmuggar i plast, förpackningar för livsmedel i kartong samt engångsmuggar i papper/kartong.
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05│ Minskat klimatavtryck?

MINDRE UTSLÄPP AV KOLDIOXID OCH ANDRA 
VÄXTHUSGASER?

Effekten på klimatet av en lägre förbrukning av 
engångsartiklar som innehåller plast är mycket osäker. 
Den beror bland annat på vilka substitutionseffekter 
som skatten ger upphov till och på vilka produkter och 
tjänster som kommer att konsumeras mer om 
efterfrågan på färdiga måltider i engångsförpackning 
minskar. Eftersom skatten ökar kostnadsbördan för 
företagen och konstruktionen saknar differentiering 
mellan olika typer av plastmaterial är det osäkert 
huruvida klimatpåverkan är positiv eller negativ. Särskild 
risk för oavsiktliga effekter kan anses föreligga i de fall 
det saknas fullgoda substitut, såsom i praktiken är fallet 
med engångsmuggar, där en barriär av plast i dagsläget 
krävs för att skydda mot väta. Vi såg vidare i 
konsumentundersökningen att hälften av de 
konsumenter som köpt flerpack av engångsmuggar 
skulle överväga att privatimportera billigare produkter 
via e-handel om priset på engångsmuggar höjdes 
kraftigt inom den svenska handeln. Dessa substitut har 
sannolikt ett större klimatavtryck än de produkter som 
idag säljs inom den svenska handeln, som har kommit 
relativt långt i sitt hållbarhetsarbete.

MILJÖSKADEEFFEKTER MOTIVERAR EJ SKATTENIVÅN

SOU:n konstaterar (på s. 267-268) att 
engångsartiklarnas eventuella miljöskadeeffekter är 
långt ifrån tillräckliga för att motivera de skattenivåer 
som föreslås. De beräkningar som ändå redovisas (på s. 
362) gör gällande klimatvinster på mellan 78 och 92 
miljoner kronor beroende på om omställning sker till 
flergångsprodukter eller till engångsprodukter med 
lägre plastinnehåll. Utmaningen här är att den så 
kallade ”sociala marginalkostnaden för utsläpp” som 
kvantifieringen kräver är extremt osäker. Utredningen 
lutar sig mot ett värde på 3,7 kronor per kilo CO2-
ekvivalenter, det vill säga 3 700 kronor per ton. För att 
ställa detta värde i relation till något annat kan nämnas 
att William Nordhaus – en miljöekonom som år 2018 
fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sina 
insatser med att utveckla skattningsmetoder för 
ekonomins relation till klimatet – använder ett estimat 
på 263 kronor per ton*, det vill säga 14 gånger lägre. 
Det finns dock även högre skattningar, men om 
försiktighetsprincipen ska gälla vid förslag om nya 
styrmedel kan ett lägre värde vara rimligt. Nordhaus
estimat implicerar en kostnad på upp till 7 miljoner 
kronor om övriga antaganden i utredningen är korrekta.

Effekter på klimatet anges i SOU:n som en positiv konsekvens av skattens införande. Denna 
effekt är dock mycket osäker både till storlek och tecken.

Problem 1

Leder skatten till 

högre eller lägre utsläpp 

av växthusgaser?

Problem 2

Hur ska eventuella

klimatskadeeffekter 

värderas?

*Konverterat till SEK (31 USD). Se Nordhaus, ”Revisiting the Social Cost of Carbon”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
14/2 2017, vol.114(7), s.1518-1523
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05│Minskad resursförbrukning?

LOVVÄRD AMBITION ATT EFFEKTIVISERA 
RESURSFÖRBRUKNINGEN

Ytterligare en punkt som SOU 2020:48 tar upp som en 
potentiell vinst är att förbrukningen av naturresurser 
kan komma att minska om skatten träffar rätt och om 
engångsartiklar byts ut till flergångsartiklar. Detta är 
möjligt men det väcker vissa följdfrågor. De resurser 
som tas upp i utredningen, mark respektive vatten, är 
handelsvaror som producenterna betalar för att få 
tillgång till. Värdet för åtminstone mark, som i regel 
köps och säljs på en privat marknad, kan till stor del 
antas reflekteras i priset och kostnaderna för 
användaren avspeglar i så fall resursförbrukningen. Om 
det fanns ett säkert sätt att reducera 
markanvändningen (och därmed produktions-
kostnaderna) utan att göra avkall på än mer angelägna 
ekonomiska värden skulle producenterna sannolikt göra 
det, eftersom en sådan minskning skulle göra dem 
rikare. Det faktum att så inte sker i den takt som 
utredaren önskar indikerar dock att en snabbare 
omställning mot exempelvis flergångsprodukter skulle 
innebära höga alternativkostnader i termer av utebliven 
nytta för konsumenterna.    

MINDRE MARK OCH MER VATTEN

Utredningen hänvisar till en norsk studie av hur 
resursåtgången förändras om muggar och 
livsmedelsbehållare för engångsbruk byts ut till 
flergångsprodukter. En 25-procentig omställning från 
engångs- till flergångsprodukter leder enligt 
utredningen till minskad markåtgång men ökad 
vattenförbrukning. Man kan anta att värdet av den 
extra vattenförbrukningen på 262 kubikmeter är 
försumbart jämfört med värdet av den markbesparing 
på omkring 8 kvadratkilometer (800 hektar) som 
utredningen landar i. Ponera att 
alternativanvändningen för denna yta är jordbruk. 
Enligt Jordbruksverket kostade det i snitt 1 726 kronor 
att arrendera en hektar jordbruksmark 2018, vilket –
om denna prissättning speglar den faktiska kostnaden –
skulle innebära en potentiell besparing på drygt 1 
miljon kronor om året, det vill säga en i sammanhanget 
mycket liten summa.

En tredje punkt som SOU 2020:48 tar upp som en potentiell vinst av den föreslagna skatten 
är att resursförbrukningen kan komma att minska. 
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05│Produktionsbortfall

FÖRLORADE ARBETEN INNEBÄR 
PRODUKTIONSBORTFALL

De personer inom restaurangbranschen respektive 
dagligvaruhandeln som blir av med jobben (alternativt 
inte anställs) hjälper genom sina tjänster till att 
producera viktiga värden för konsumenterna. De 
tillagar, packar och serverar måltider på restaurangerna 
och ser till att varor finns tillgängliga på butikshyllorna 
inom handeln. Värdet per arbetare approximeras här av 
anställningskostnaden definierad som bruttolönen plus 
lagstadgade sociala avgifter. Om värdet vore lägre än så 
hade arbetsgivarna förlorat pengar på 
anställningsförhållandena och på sikt inte kunnat 
upprätthålla arbetskraften till följd av olönsam 
produktion. 

EN DEL FÅR NYTT JOBB SNABBT, ANDRA INTE

Vi har tidigare bedömt dämpningen i sysselsättning till 
upp till motsvarande 2 100 jobb. De som förlorar 
jobbet söker sig dock i regel ut på arbetsmarknaden 
igen. Det är rimligt att tänka sig att en betydande andel 
får ett nytt jobb relativt snart, medan andra blir utan 

under en längre tid. Andelen långtidsarbetslösa – de 
som varit arbetslösa i minst ett halvår – som andel av 
det totala antalet arbetslösa ligger i skrivande stund 
(november 2020) på 32,1 procent.* Om samma andel 
gäller för de jobbförluster som skatten orsakar 
motsvarar detta knappt 700 individer som ger upphov 
till produktionsbortfall under en längre tid. Eventuella 
samhällsekonomiska kostnader som uppstår till följd av 
bortfall för övriga individer bortser vi från i 
beräkningen. Detsamma gäller direkta kostnader för de 
offentliga tjänster som i praktiken uppstår till följd av 
ökad arbetslöshet (exempelvis arbetsförmedling och 
försörjningsstöd). 

PRODUKTIONSBORTFALL PÅ 260 MILJONER

Produktionsbortfallet beräknas här som det förväntade 
tillskottet till antalet långtidsarbetslösa multiplicerat 
med relevanta medellöner (24 300 kronor används för 
restaurang och 25 300 kronor för handel) samt 
arbetsgivaravgifter inom de berörda branscherna. 
Bortfallet motsvarar då en årlig samhällsekonomisk 
kostnad på omkring 260 miljoner kronor.

De personer som riskerar att förlora jobbet till följd av lägre försäljning inom 
restaurangbranschen och dagligvaruhandeln upphör, åtminstone för en tid, att producera 
något i ekonomin.

Minskat antal jobb 2 100

Långtidsarbetslöshet (andel av arbetslösa) 32,1%

Medellön café och restaurang 24 300 kr

Medellön detaljhandel 25 300 kr

Arbetsgivaravgift 31,42%

BERÄKNINGSANTAGANDEN

*Ekonomifakta, baserat på data från AKU (SCB)
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05│Utebliven tidsbesparing

TID ÄR PENGAR

Av de konsumenter mellan 18 och 79 år som i 
konsumentundersökningen svarade att de handlat 
färdiga måltider under den senaste månaden var det 88 
procent som uppgav att de sparade tid. Tid har ett 
ekonomiskt värde, oavsett om den används till att 
arbeta eller till fritid – tid är pengar. Den uteblivna 
tidsbesparing som sker om skatten orsakar minskad 
konsumtion av färdiglagat kan ställas mot 
konsumenternas minskade inköp och ökade 
benägenhet att laga mat hemma. 

TIDSBESPARING TILL FÖLJD AV FÄRDIGLAGAT

Den totala tidsbesparingen beräknar vi till drygt 30 
miljoner timmar per år. Timmar som köparna och de 
som äter färdigmåltider skulle kunna lägga på arbete 
eller fritid. Av konsumentundersökningen framgår att 
de allra flesta skulle lägga extra timmar på fritid snarare 
än på förvärvsarbete om de hade mer tid. Detta kan vi 
tolka som att de värderar dessa extra timmar mer än 
den extrainkomst efter skatt som de hade kunnat 
erhålla om de istället valde att arbeta mer.

67 MILJONER I UTEBLIVEN KONSUMENTNYTTA

Utifrån att nettomedellönen i Sverige enligt SCB är cirka 
24 700 kronor per månad efter skatt, eller 145 kronor 
per timme under en arbetsmånad på totalt 170 timmar, 
kan vi räkna fram ett monetärt värde för den totala 
tidsbesparingen. Totalsiffran på cirka 53 miljarder 
multipliceras med minskningen i efterfrågan som 
impliceras av analysen i kapitlet om 
sysselsättningseffekter. De i snitt 4 kronor skatt plus 
moms som adderas till färdigmåltidernas pris  
motsvarar en prishöjning på 4,5 procent i vår 
beräkning, vilket minskar efterfrågan med 3 procent 
och ger upphov till en utebliven tidsbesparing värd 
omkring 1,4 miljarder. På samma gång sparar dock 
konsumenterna pengar genom att minska sina inköp av 
färdiga måltider och istället laga mer mat hemma, vilket 
i regel är billigare. Differensen mellan dessa två poster 
(utebliven tidsvinst i kronor minus konsumenternas 
kostnadsbesparing i inköp) blir i kalkylen 67 miljoner 
kronor som representerar ett uteblivet 
konsumentöverskott.

En viktig anledning till att konsumenterna handlar färdiga måltider istället för att laga mat 
själva är att de sparar tid. Denna tidsvinst torde minska om skatten införs.

Befolkning 18-79 år 7 610 775

Andel som handlat 64%

Antal köptillfällen per månad, snitt 6,5

Andel som sparade tid 88%

Tidsbesparing i minuter per person 33

Snittpris för färdiga måltider 100 kr

Snittpris per hemlagad måltid 35 kr

BERÄKNINGSANTAGANDEN
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05│Utökad administration

DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN KAN BLI BETUNGANDE 
Administrativa kostnader innebär en direkt 
samhällsekonomisk förlust eftersom de uppstår helt till 
följd av behovet att hantera den nya skatten. Något 
man bör ta hänsyn till i sammanhanget är att många 
företag idag lägger stora resurser på hållbarhetsarbete. 
Arbetet med exempelvis innovation och 
produktutveckling av hållbara material riskerar att 
hämmas om delar av budgeten på området istället 
måste läggas på kostnadsdrivande administration.

MINDRE FÖRETAG OFTA HÅRT DRABBADE

Punktskatter med den konstruktion som utredaren 
föreslår – en grundskattesats med möjlighet till avdrag 
om de skattskyldiga kan påvisa lägre innehåll av de 
ämnen som lagstiftaren vill reducera – kan vara 
betungande eftersom mycket tid måste läggas på att 
styrka rätten till avdrag. Skatteverket konstaterar 
exempelvis, i en utvärdering utkommen i oktober 2020, 
att så blivit fallet med den skatt som införts på 
elektronikvaror och att småföretag anser bördan vara

mycket tidskrävande, sannolikt till följd av att jobbet 
ofta kräver ett stort antal manuella moment. 

MINST 35 MILJONER I ADMINISTRATIONSKOSTNADER 

SOU:ns uppskattning av företagens 
administrationskostnader är en årlig kostnad på 11 
miljoner kronor samt vissa initiala kostnader vid 
införandet för att lära sig rutinerna. Detta bygger på ett 
antagande om ett snittbehov av sex timmar per månad 
för drygt 300 tillverkare och importörer som utredaren 
föreslår blir skattskyldiga. Dessutom kan det krävas 
inköp av labbanalyser för att styrka rätten till avdrag, 
vilka enligt utredningen kostar 7 000 kronor per styck. 
Om varje skattskyldigt företag behöver göra i snitt tio 
labbanalyser vardera (då de har många olika produkter i 
sortimentet) skulle detta innebära en merkostnad på 
ytterligare 21 miljoner kronor. Utöver detta fordras 
vissa resurser hos myndigheter för att administrera 
skatten – cirka 3 miljoner enligt utredningens 
beräkning, varav 2 miljoner i initiala kostnader. Totalt 
bör man alltså räkna med åtminstone 35 miljoner 
kronor i administrationskostnader.

En ny skatt på engångsartiklar skulle addera till den administrativa bördan för företag och 
myndigheter. 
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Kostnaderna är 14 
gånger större än den 

möjliga nyttan

05│Samlad bedömning – skatten en förlustaffär

EN TYDLIG FÖRLUSTAFFÄR

När vi summerar posterna i detta kapitel och upprättar 
en samhällsekonomisk kalkyl finner vi att kostnaderna 
som är förknippade med den föreslagna skatten på 
engångsartiklar överväger nyttan. Kostnaderna är drygt 
14 gånger högre än den nytta som bedöms kunna 
uppstå. I flera fall har vi också räknat med mycket 
osäkra vinster under ett slags ”best case-scenario” för 
att ge en så fördelaktig bild av skatteförslaget som 
möjligt. Det som ger upphov till förlusten är dock att de 
potentiella vinsterna är små samtidigt som exempelvis 
produktionsbortfallet av förlorad sysselsättning kan 
antas vara betydande. 

TYDLIG MOTIVERING KRÄVS FÖR ATT GÅ VIDARE

Slutligen är det värt att notera att en 
samhällsekonomiskt ofördelaktig kalkyl inte utesluter 
att lagstiftaren kan ha andra skäl att motivera skattens 
införande. Sådana skäl bör dock vara starka och tydliga 
för att kunna motivera en åtgärd som innebär att den 
totala välfärden i samhället minskar.

Den samlade bedömningen är att den föreslagna skatten på engångsartiklar kan ge upphov 
till nytta på marginalen men att kostnaderna överväger kraftigt. Således skulle ett 
införande av skatten medföra en samhällsekonomisk förlust.

Minskad nedskräpning 17 mkr

Minskade utsläpp 7 mkr

Minskad markanvändning 1 mkr

Summa nytta 25 mkr

Produktionsbortfall -260 mkr

Uteblivna tidsvinster -67 mkr

Administrationskostnader -35 mkr

Summa kostnader -362 mkr

Resultat (samhällsekonomisk förlust) -337 mkr

SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL AV FÖRESLAGEN SKATT
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