
 Grön ekonomi  



Nya utsläppsscenarier – vi ligger 
över max! 
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Källa: Nässén & Holmberg 2007  
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Klimatarbetet går bättre än vi 
trott 

Miljömålen   1990-2010 
 
•Kyotoavtalet     + 4 %  
 

•Olof Johansson utredning   -  2 % 
 

•Svenska miljömålet   -  4 % 
 
• 2010       - 9% 
• 2013     - 20 ? 



• Bonus/Malus – Frankrike  
• Lastbilsavgift – Tyskland 
• Vita certifikat – Danmark 
• Avståndsbaserat reseavdrag – Norge 
• Förmånsbilsbeskattning – England 
• Byggnormer – Norge 
• Järvägsinvesteringar - Schweitz 
• Nettomätning solel – Danmark 
•   
 



En stor del av den svenska 
konsumtionen sker för nöjes 
skull 
I en studie som Kairos Future genomfört 
för Svenska Spel visar det sig att mycket 
av vår konsumtion sker helt för nöjes skull 
,dvs. inte på grund av funktionella behov: 

• 23% av hela den svenska konsumtionen 
sker enligt konsumenterna själva i 
nöjessyfte  

• 41% av all konsumtion av kläder sker för 
nöjes skull 

• Om man bortser från mer funktionella 
kostnader (bostad etc.) så står 
nöjeskonsumtionen för hela 44% av den 
totala konsumtionen 

• Källa: Svenska Spel, Nöjesplånboken, 
2011 

 



Hur sätts elpriset 
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Skatterväxling på 425 miljarder    

 
Skatteökningar 
• Energiskatten höjs med 1 kr per kWh för all energianvändning 
 
• Koldioxidskatten höjs med 250% på att fossila utsläpp  
 

• Momsen höjs  25 till 35%, 12 till 25%,6 till 10% 
  
Skattesänkningar 
• Halverad kommunalskatt (drygt)  från 32% till 15 % 
 

• Halverade arbetsgivaravgifter  (drygt ) från 32.4 % till 15 % 
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425 miljarders växling 
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Miljöeffekter  

 



20
07-
03

 

Kansliet 16 

 

• Uppskattningsvis finns det ca 20 mrd att fördela till de 
grupper och regioner som förlorar eller får en svag 
intäktsökning av förslaget 

• Dessa pengar kan användas till : 

  - Ökad grundpension 

  - Ökad studiebidrag 

  - Riktade skatteavdrag 

• Fördelningseffekter kan lösas om viljan finns ?? 

  

 

 

Hur hantera knäckfrågan – 
fördelningseffekterna ? 



“Baumols sjuka”: Relativpriset 
på tjänster ökar 

 1970: 

Idag: 
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Källa: SKL: Framtidens utmaning 



En stor del av den svenska 
konsumtionen sker för nöjes 
skull 
I en studie som Kairos Future genomfört 
för Svenska Spel visar det sig att mycket 
av vår konsumtion sker helt för nöjes skull 
,dvs. inte på grund av funktionella behov: 

• 23% av hela den svenska konsumtionen 
sker enligt konsumenterna själva i 
nöjessyfte  

• 41% av all konsumtion av kläder sker för 
nöjes skull 

• Om man bortser från mer funktionella 
kostnader (bostad etc.) så står 
nöjeskonsumtionen för hela 44% av den 
totala konsumtionen 

• Källa: Svenska Spel, Nöjesplånboken, 
2011 

 



20
07-
03

 

Kansliet 19 

 



20
07-
03

 

Kansliet 20 

 

Aktivitet Upplevd lycka 
Sex  4,7 
Umgås  4,0 
Avkoppling  3,9 
Bön/meditation  3,8 
Äta  3,8 
Motionera  3,8 
Se på TV  3,6 
Shoppa  3,2 
Laga mat  3,2 
Tala i telefon  3,1 
Ta hand om sina barn  3,0 
Dator/Internet/E-post  3,0 
Hushållsarbete  3,0 
Arbeta  2,7 
Pendla  2,6 

Energiintensitet (J/h) 

Mycket låg (noll) 

 

 

 

 

 
Bruk av apparater: medelhög 

 

 

Pendling: mycket hög 



www.naturskyddsforeningen.se 
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