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ABSTRACT 

The study examines the price elasticity of demand for cigarettes in the short- and long run in 

Sweden. The time period for the study is 17 years and covers the years 1996-2012. The results of 

the study shows that the price elasticity of demand for cigarettes in the long run is higher than in the 

short run for the Swedish consumers, which is in line with previous studies in the area. The fact that 

the price elasticity of demand for cigarettes is higher in the long run, indicates that the substitution 

effect has a significant impact on the price elasticity of demand for cigarettes in the long run. The 

study was conducted in two parts where the authors investigated the effect of cigarette tax on 

cigarette prices and in addition the cigarette prices impact on the demand for cigarettes in Sweden. 

The combined result of the study demonstrates that increasing the cigarette tax by 10 per cent 

means that the demand for cigarettes is reduced by 5 per cent, while government revenues from the 

cigarette tax will increase by 4.5 per cent. The result in this paper shows why the state's incentive to 

raise the cigarette tax is twofold, since a tax increase will generate health benefits through reduced 

consumption and generate increased revenues to the state.  These incentives are also shown to have 

a greater impact in the long term. 
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SAMMANFATTNING 

Studien undersöker efterfrågans priselasticitet på cigaretter på kort- och lång sikt i Sverige. 

Tidsperioden för undersökningen är 17 år och omfattar åren 1996-2012. Studiens resultat visar att 

efterfrågans priselasticitet på lång sikt är högre än på kort sikt för de Svenska konsumenterna, 

vilket ligger i linje med tidigare studier inom ämnet. Det faktum att priselasticiteten för cigaretter 

är högre på lång sikt indikerar på att substitutionseffekten har betydande effekt för efterfrågans 

priselasticitet på cigaretter på lång sikt. Studien har genomförts i två delar där författarna 

undersökt cigarettskattens effekt på cigarettpriset och i sin tur cigarettprisets effekt på efterfrågan 

på cigaretter i Sverige. Det kombinerade resultatet i studien påvisar att en ökning av 

cigarettskatten med 10 procent medför att efterfrågan på cigaretter minskar med 5 procent, 

samtidigt som statens intäkter från cigarettskatten ökar med 4,5 procent. Resultatet i denna uppsats 

visar därför att statens incitament till att höja cigarettskatten är tvådelad, då en skatteökning 

genererar hälsovinster genom minskad konsumtion samt genererar ökade intäkter till staten och att 

dessa incitament har en större påverkan på lång sikt.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Cigaretter ingår under kategorin tobaksvaror. I Sverige beskattas tobaksvaror med dubbla syften, 

för att generera intäkter till staten samt förbättra folkhälsan genom minskad konsumtion.  

Sverige har bland de högsta skattesatserna i världen (Jossens & Raw, 1998, p. 66-71) där Sverige 

beskattar cigaretter med både en styckskatt och en punktskatt. I en undersökning genomförd av 

OECD över beskattningen av cigaretter, visade det sig att Sverige var ett av de OECD-länder med 

högst beskattning av cigaretter, sett till en jämförelse av styckskatten (OECD, 2012). Då Sveriges 

konsumenter av cigaretter är en grupp som beskattas i hög grad för dess konsumtion är det av vikt 

att undersöka om det finns en skillnad i hur dess konsumtionsmönster utvecklas över kort- och lång 

sikt vid en prisförändring. Den höga beskattningen av cigaretter i Sverige är motiverad av framtida 

hälsovinster i budgetpropositionen 2015 (Regeringen, 2015). 

 

Sveriges tobakslag styr hur cigaretter skall beskattas och lagen är utformad för att bemöta 

Europeiska unionens direktiv angående skattelagstiftning på tobaksprodukter (Sveriges Riksdag, 

1993). Skattedirektivet från den Europeiska Unionen skall kontrollera cigarettmarknaden för att 

säkerhetsställa en hög hälsoskyddsnivå, då tobaksvaror orsakar allvarliga hälsoskador. Detta är ett 

krav i artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som medlemsländerna har att 

följa, däribland Sverige (Europeiska Unionen, 2011).  

 

Enligt Regeringens budgetproposition 2012 antas cigarettskatten vara den mest effektiva metoden 

för att minska konsumtionen av cigaretter i Sverige. Budgetpropositionen hänvisar till en 

undersökning utförd av Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD. Dess 

undersökning visar att skatten på cigaretter i Sverige mellan år 2003-2010 har ökat med 30 procent 

och under samma period har konsumtionen av cigaretter minskat med 26 procent (Regeringen, 

2011). Detta överensstämmer med tobaksinformationen från Världshälso-organisationen (WHO), 

som påvisar att beskattning är den mest kostnadseffektiva lösningen för att minska 

tobaksanvändningen (WHO, 2013). Frågan om en höjning av cigarettskatten har påverkat 

konsumenterna olika över kort- och lång sikt har dock ej adresserats av varken budgetpropositionen 

eller av WHO. Detta är av betydande vikt för att beslutsfattare skall kunna göra en korrekt 
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skatteplanering utefter det faktiska konsumtionsmönstret över tid.  

 

Det finns i Sverige två olika politiska motiv till att specifikt beskatta cigaretter. Det ena motivet är 

folkhälsan som gynnas av en minskad konsumtion av cigaretter som en direkt följd av 

skatteökningen av cigaretter. Det andra motivet är det statsfinansiella incitamentet som ämnar öka 

statens intäkter då cigarettskatten höjs. Motiven till ökad cigarettskatt är olika gynnsamma 

beroende på hur priskänsliga konsumenterna är. En minskad konsumtion av cigaretter genererar en 

minskad kostnad för staten då folkhälsan förbättras. Statsfinanserna gynnas genom ökade intäkter 

till staten, förutsatt att konsumtionen är på en konstant nivå men med en högre skattesats. Frågan 

kvarstår om den svenska skattesatsen på cigaretter har påverkat konsumtionen av tobaksvaran och 

till vilken grad? Hur har utvecklingen av priselasticitetet förändrats över tid på kort- och lång sikt?

  

1.2. Syfte  

Uppsatsen syftar till att skatta och bedöma efterfrågans priselasticitet för cigaretter på kort- och 

lång sikt i Sverige. Studien undersöker även sambandet mellan en förändring av cigarettskatten och 

priset på cigaretter. Att undersöka efterfrågan på cigaretter inom Sverige och dess utveckling över 

tid är unikt då tidigare studier inom ämnet behandlar antingen flertalet länder i kombination 

alternativt empiri som författarna idag inte anser är representativt för utvecklingen av efterfrågan på 

cigaretter i Sverige. Utvecklig över tid har stor påverkan på efterfrågan på cigaretter och uppsatsen 

syftar till att mäta förändringen av efterfrågan på cigaretter som skett de senaste 17 åren på kort- 

och lång sikt. Studien vill på det sättet fånga effekten av utvecklingen över tid gällande efterfrågan 

på cigaretter.  

 

Uppsatsen syftar även till att bidra med kunskap om hur den Svenska beskattningen påverkar 

konsumtionen av cigaretter och om det finns en fördröjning av en konsuments förändring av 

beteendemönster. Detta är av vikt för beslutsfattare som skall utföra skatteplanering och 

hälsovinster över olika tidsramar.  

 

1.3.  Problemformulering  
Hur priskänslig är efterfrågan på cigaretter på kort- och lång sikt i Sverige?  
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2. Teoretisk bakgrund  

2.1. Efterfrågans priselasticitet på kort- och lång sikt  

Vid undersökning av efterfrågans priselasticitet är tid en faktor som har stor betydelse. 

Anpassningen av konsumtionen till den nya prisnivån tar tid vilket kan definieras och undersökas 

som kort- och långsiktiga termer av efterfrågans priselasticitet. 

 

Efterfrågans priselasticitet på kort sikt mäter den direkta effekten på efterfrågan som föranleds av 

en prisförändring och effekten beror på hur lång tid det tar för konsumenterna att anpassa sin 

konsumtion till den nya prisnivån på den specifika varan (Gislason 1957, pp. 798-800). 

Efterfrågans priselasticitet på lång sikt ger den totala effekten på efterfrågan över tid och den 

långsiktiga effekten inkluderar konsumenternas förmåga att substituera bort den relativt dyrare 

varan mot den relativt sett billigare varan. Efterfrågans priselasticitet på lång sikt är vanligtvis 

högre än den på kort sikt, då den inkluderar substitutionseffekten. Detta innebär att efterfrågan på 

en produkt blir mer elastisk över tid då konsumenten hunnit anpassa sin konsumtion efter de nya 

förutsättningarna gällande pris (Gislason, 1957, pp. 798-800). 

 

Tidshorisonten för efterfrågan på lång sikt sträcker sig i denna studie över ett år. Denna långsiktiga 

period sammanfaller med fördröjningsstrukturen som används i studiens regressionsmodell för att 

mäta effekten av priselasticiteten över kort- och lång sikt. Nikotinets vanebildande effekt i 

cigaretter spelar roll i anpassningen till en ny konsumtionsnivå över tid. Detta beror på att det krävs 

mer tid för en konsument att ändra sina konsumtionsvanor efter en prisökning i det fall 

konsumenten även måste ta hänsyn till dess beroende och effekterna av beroendet. För att fånga 

effekten av anpassningen till en ny konsumtion av cigaretter över tid är det av vikt att undersöka 

priselasticiteten på cigaretter över kort- och lång sikt.   

 

2.2. Anpassningsmodell - Nerlovian Model 

Nerlovian Model skapades av Nerlove och Addison och är en ekonometrisk anpassningsmodell 

som används för att beräkna utbudets anpassning på kort- och lång sikt. Modellen förklarar 

konsumentens anpassning till en ny optimal konsumtionsnivå som sker vid en prisförändring av en 

vara. Modellen förklarar trögheten i förändringen av konsumtionsmönstret som uppstår då 

konsumenten skall anpassa konsumtionen till den nya långsiktiga konsumtionsnivån (Tiffin, 2004, 
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pp. 115-121). 

 

Modellen växte fram då Nerlove identifierade ett problem i det faktum att man ej ur den långsiktiga 

modellen för efterfrågan på kapitalstock, kunde observera den långsiktiga nivån av kapital. Som en 

lösning på detta problem introducerade Nerlove den partiella anpassningshypotesen (Gujarati, 

2009) som innebär att den beroende variabeln (Yt) har anpassats till:   

 

Yt-Yt-1 = δ (Yt
* - Yt-1) ,         (2.1) 

 

där δ är anpassningskoefficienten, (Yt – Yt-1) är den faktiska förändringen och (Yt
* - Yt-1) är den 

önskade förändringen (Gujarati, 2009). Genom att lösa ut kapitalstocken ur ekvation (2.1) 

presenteras kapitalstocken som ett viktat genomsnitt av den långsiktiga kapitalstocken och den med 

en periods fördröjda kapitalstocken: 

 

Yt = δ Yt
* + (1 – δ) Yt-1         (2.2) 

 

Genom att substituera in grundekvationen (Yt = B0 + B1Xt + ut), ser ekvationen ut som följande:  

 

Yt = δ B1Xt + (1 – δ) Yt-1 + δ ut        (2.3) 

 

Ekvation (2.3) kan implementeras som den kortsiktiga efterfrågefunktionen för kapitalstock som 

beskriver den partiella anpassningsmodellen. Genom denna ekvation erhålls 

anpassningskoefficienten (δ). För att härleda den långsiktiga funktionen divideras de anpassade 

koefficienterna med anpassningskoefficienten (δ). Därtill skall den fördröjda beroende variabeln 

läggas till och den långsiktiga efterfrågefunktionen är därmed härled.   

 

2.3. Becker- Murphymodellen 

Becker-Murphymodellen visar hur nyttomaximerande konsumenter kan bli beroende av att 

konsumera en specifik produkt. I modellen antas att tidigare konsumtion av en vara inverkar på 

nuvarande konsumtion av samma vara genom att påverka marginalnyttan av nuvarande och 

framtida konsumtion. Ökad tidigare förbrukning av en skadlig produkt som cigaretter stimulerar 



10 

framtida konsumtion genom att öka marginalnyttan av konsumtionen idag mer än nuvärdet av den 

marginella skadan som genereras av framtida konsumtion. Konsumenten är myopisk och 

diskonterar ned det framtida värdet av skadan som orsakas av konsumtionen och på så sätt blir 

nuvärdet av den framtida skadan lägre än nyttan av den nuvarande konsumtionen. Detta innebär att 

en myopisk konsument som fokuserar på nutiden kan bli beroende av en vara utan att se den totala 

skadeeffekten av dess konsumerande (Becker, Grossman & Murphy, 1994, pp. 396-418). 

 

För en myopisk konsument gällande en beroendevara kommer marginalnyttan för beroendevaran att 

vara högre på grund av den neddiskonterade framtida skadan. Därför kan varukorgen komma att se 

annorlunda ut än vid enbart ordinära varor, då den ökade nuvarande nyttan av beroendevaran 

påverkar konsumentens preferenser och handlande. Nyttomaximeringen för konsumenten uppnås 

då beroendevaran har relativt högre marginalnytta för konsumenten. På kort sikt kommer 

konsumenten inte substituera bort denna beroendevara utan värdera nyttan av konsumtionen högre. 

På lång sikt kan konsumentens preferenser ändras, vilket stämmer överens med vad Becker och 

Murphy säger i sin modell, där marginalnyttan är hög för beroendevaror. Den högre marginalnyttan 

för konsumenten på kort sikt innebär att elasticiteten för en beroendevara bör vara låg på kort sikt 

enligt Becker–Murphymodellen. Efterfrågans priselasticitet är ej låg för alla sorters varor på kort 

sikt då det finns varor som ej är vanebildande och beroendeframkallande. Dessa varor upplever 

konsumenten som lättare att substituera bort i ett tidigt skede mot en relativt billigare vara. Därför 

skiljer sig inte efterfrågans priselasticitet på kort- och lång sikt för dessa varor enligt Becker-

Murphymodellen, då det är likvärdigt att substituera bort varan i ett tidigt skede som i ett senare.   

 

2.4. Optimal skattesats 

Optimal beskattning av cigaretter är uppbyggd för att reducera konsumtionen av cigaretter. 

Beskattningen skall generera fördelar som tillkommer genom självkontroll över den egna 

konsumtionen av cigaretter för konsumenten (Gruber, 2002). Problemet med en optimal skattesats 

för cigaretter är att cigaretter är en beroendevara och anpassningen till denna optimala 

konsumtionsnivå som är målet med den optimala skattesatsen tar därför tid. Det finns en 

tidsdimension för efterfrågan på cigaretter som innebär att en beroendevara har olika priselasticitet 

över kort- och lång sikt.  
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3. Metod  

Studiens empiri består av sekundärdata som inhämtats från Finansdepartementet, Statistiska 

centralbyrån (SCB), Centrum för alkohol och narkotika (CAN) och Centrum för socialvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning (SoRad). Genomgående i studien antas empirin för förbrukad kvantitet 

cigaretter motsvara efterfrågan på cigaretter.  Studien grundas på två regressionsanalyser. Den 

första regressionsmodellen som används i studien undersöker efterfrågans priselasticitet på 

cigaretter över tid och genomförs av en ekonometrisk regressionsanalys. Regressionsmodellen 

innehåller tidsseriedata mellan åren 1996-2012. De estimerade koefficienterna från 

regressionsmodellen förklarar efterfrågans priselasticitet på cigaretter på kort- och lång sikt. Den 

andra regressionsmodellen behandlar cigarettskattens effekt på cigarettpriset. Regressionsmodellen 

består av tidsseriedata över cigarettskatt och cigarettpris mellan åren 1996-2012. Resultatet av 

regressionsanalysen som utförs visar hur mycket skatteökningarna i Sverige har påverkat priset på 

cigaretter i landet.  

 

3.1. Ekonometrisk modell 
Den fördröjda effekten över tid är av stor vikt i valet av ekonometrisk modell. Enligt Gujarati 

(2009) är fördröjningen för priselasticiteten på kort sikt generellt sett mindre i absoluta värden än 

priselasticiteten på lång sikt.  

 

Den ekonometriska modell som valts för undersökningen är anpassad för att estimera den 

varierande priselasticiteten på kort- och lång sikt. För att göra denna jämförelse över tid krävs det 

en regressionsmodell som är dynamisk och anpassningsbar. I denna uppsats används en 

Nerloviansk ekonometrisk modell för att undersöka priselasticiteten på kort- och lång sikt. Valet av 

anapassningsmodell grundas på att den ger en tydlig bild av skillnaden mellan priselasticiteten över 

tid samt att priselasticiteten på kort- och lång sikt kan beräknas direkt utifrån regressionsmodellen. 

3.2. Studiens avgränsning 
Studien avgränsas till att undersöka den specifika tobaksvaran cigaretter, vilket grundas på att 

cigaretter är den tobaksvara som konsumeras mest i Sverige (Sohlberg. 2012). Den empiri som 

används i studien är tidsseriedata över en tidsperiod på 17 år. Begränsningen av antal observationer 

beror på att det är den mängd data som finns tillgänglig av den efterfrågade kvantiteten cigaretter i 
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Sverige. 

 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka efterfrågans priselasticitet på cigaretter i Sverige, då landet 

har en tobaksmarknad som skiljer sig från övriga länder i världen. Sverige har en relativt hög 

konsumtion av snus och tobaksförbrukningen kan därför inte likställas andra länder. För att 

undersöka möjligheten till substitution har studien utfört en regressionsanalys där priset på 

cigaretter och andra tobaksvaror i form av substitut i Sverige inkluderats. Denna regressionsanalys 

påvisade att prisförändringen mellan dessa oberoende variabler var starkt korrelerade under den 

valda undersökningsperioden. I regressionsanalysen mellan de oberoende variablerna observerades 

att värdet på korrelationskoefficienten mellan pris på cigaretter och pris på andra tobaksvaror var 

0,874 (Appendix, Tabell 1). Detta gav en indikation på att priset på cigaretter och substitutvaror i 

Sverige följde samma prisutveckling och att det därför fanns incitament för att undersöka 

efterfrågans priselasticitet på kort- och lång sikt då substitutionseffekten fångas upp på lång sikt.   

 

4. Tidigare studier  

Jha och Chaloupka (1999) skriver i en artikel som är publicerad av Världsbanken, att en prisökning 

på cigaretter på 10 procent i ett höginkomstland leder till att den inhemska efterfrågan minskar med 

4 procent. Prisökningen genererar därmed en minskad priselasticitet på 0,4 på kort sikt. De 

behandlar även det faktum att det finns omfattande bevis för att tillhandahållandet av information i 

höginkomstländer till de vuxna konsumenterna, kan bidra till minskad konsumtion av produkten. 

Det är information om den skadliga tobaksprodukten och främst gällande sjukdomar samt dödlighet 

som genererar den minskande effekten på konsumtionen. Jha och Chaloupka (1999) nämner att det 

finns en långsiktigt nedåtgående trend inom rökning i höginkomstländer som har sammanfallit med 

en långsiktigt uppåtgående trend i människors nivåer av kunskap om de skadliga effekterna av 

rökning. Ett faktiskt exempel på detta som nämns i artikeln är att: I USA visste endast 45 procent 

av de vuxna att rökning är en orsak till lungcancer år 1950, medan år 1990 visste 95 procent det. 

Denna uppsats skiljer sig från Jha och Chaloupkas då den är utförd på data som är mer aktuell i 

tiden och där studiens empiri är gällande för Sverige, där beskattningsnivån skiljer på cigaretter.  

 

Chaloupka (1999) skriver om olika studier som har undersökt vilken effekt prisökningar genom 

skatteökningar har på efterfrågan på cigaretter. I studierna Chaloupka redogör för i sin artikel ligger 
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priselasticiteten för efterfrågan på cigaretter mellan 0,3 och 0,5. Chaloupka utförde även en egen 

studie där han estimerade efterfrågans priselasticitet på lång sikt att befinna sig inom intervallet 

0,27 till 0,48. Den kortsiktiga estimerade priselasticiteten för efterfrågan på cigaretter var därmed 

ungefär hälften av den långsiktiga. 

 

Becker, Grossman och Murphy (1994) studerade efterfrågans priselasticitet på cigaretter på kort- 

och lång sikt. Studien undersökte effekten mellan 1955-1985 i USA och inkluderade alla dess 

stater. De finner i sin rapport att det finns en tydlig skillnad mellan efterfrågans priselasticitet på 

kort- och lång sikt då elasticiteten på kort sikt var 0,4 och den långsiktiga effekten var 0,76. Detta 

innebär att de fann att efterfrågans priselasticitet på lång sikt var ungefär dubbelt så hög som 

priselasticiteten på kort sikt. 

 

Coady och Dréze (2002) skriver om beskattning och social välfärd i samhället som leder till den 

generella Ramsey-regeln för optimal beskattning av råvaror för att minska välfärdsförlusten i 

samhället. Ramsey-regeln har tre olika synsätt på beskattning av råvaror som är vinstinsamling, 

interpersonell omfördelning och resursfördelning. Regeln innebär att den marginella 

välfärdsförlusten för en skatteförändring skall vara lika stor för alla varor. Detta innebär att skatten 

skall bestämmas till en nivå där den relativa förändringen i efterfrågan skall vara densamma för alla 

varor. För att uppnå samma nivå på den relativa förändringen av efterfrågan krävs det att 

skattenivån skall vara högre ju mer inelastisk en vara är. Minskningen av efterfrågan skall då ske på 

samma nivå för samtliga varor. 

 

I denna uppsats som undersöker efterfrågans priselasticitet för cigaretter i Sverige, är det av vikt att 

undersöka hur tidigare studier som behandlar efterfrågans priselasticitet förhåller sig till resultatet i 

denna uppsats. Hur ser elasticiteten ut för cigaretter och kommer liknande resultat att uppnås då 

preferenserna för svenska konsumenter undersöks? Studien finner det även intressant att undersöka 

hur efterfrågans priselasticitet har utvecklats över tid sedan dessa tidigare studier genomfördes. 

 

5. Empirisk modell 
Den empiriska modellen som använts för att utföra regressionsanalyserna i studien är en anpassad 

Nerloviansk regressionsmodell. Anpassningen har utformats i syfte att estimera efterfrågans 
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priselasticitet på cigaretter på kort- och lång sikt.  

 

5.1 Regressionsmodell 

Utgångspunkten för härledningen av studiens regressionsmodell är den långsiktiga optimala 

konsumtionsnivån för en konsument. Denna beräknas enligt följande där pris på cigaretter 

multipliceras med den disponibla inkomsten och en felterm:  

 

YtL = aPCb
t *DISPINKc

t* µt          (5.1) 

 

Funktionen justeras sedan för att visa anpassningen av efterfrågans priselasticitet på kort- och 

lång sikt. Den visar efterfrågan på cigaretter på kort sikt och dess anpassning till efterfrågan på 

lång sikt när priset eller inkomsten ändras för konsumenten. Under processen befinner sig 

konsumenten på en suboptimal konsumtionsnivå där modellen förklarar de olika temporära 

konsumtionsmönster som konsumenten uppvisar under anpassningen. Anpassningsprocessen för 

konsumenten uttrycks i ekvation (5.2), där efterfrågan på cigaretter på lång sikt divideras med 

efterfrågan på cigaretter på kort sikt i form av fördröjd effekt: 

 

YtL/Yts = (YtL / Yt-1, S)δ      (1 > δ > 0)      (5.2) 

 

Förklaring av variabler: 

YtL = Efterfrågan på cigaretter på lång sikt vid tiden t 

YtS = Efterfrågan på cigaretter på kort sikt vid tiden t 

PCt = Reala cigarettpriset vid tiden t 

DISPINKt = Reala genomsnittliga disponibla inkomsten 

µt = Felterm 

a = Konstant 

b = Efterfrågans priselasticitet på cigaretter på lång sikt 

c = Cigaretters inkomstelasticitet 

δ = Anpassningskoefficient  
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Genom att lösa ut efterfrågan på cigaretter på lång sikt från ekvation (5.2) ges: 

 

YtL = (Yts / (Yt-1, S)δ)(1/(1- δ)         (5.3) 

 

Genom algebraiska beräkningar och substitution av efterfrågan på lång sikt (YtL) från ekvation 

(5.3), ges ekvationen för efterfrågan på cigaretter på kort sikt vid tiden t: 

 

YtS = a(1- δ) * PCt
b(1- δ) * DISPINKt

c(1- δ) * (Yt-1, S) δ  * µt
(1- δ)     (5.4) 

 

Ekvation (5.4) logaritmeras på båda sidorna för att resultaten ska framgå i procentform för att 

elasticiteten skall kunna beräknas. Den nya ekvationen som genereras är den Nerlovianska 

regressionsmodellen: 

 

Ln(Yts) = (1-δ) Ln(a) + b(1-δ) LnPCt + c(1-δ) Ln(DISPINKt) + δ Ln(Yt-1, S) + (1-δ) Ln(µt) 

            (5.5) 

I ekvation (5.5) substitueras variablerna a, b, c och δ mot koefficienterna β0, β1, β2 och β3 där den 

slutgiltiga ekonometriska modellen ser ut som följer:   

 

Ln(YtS) = β0 + β1 * Ln(PCt) + β2 * Ln(DISPINKt) + β3 * Ln(Yt-1, S) + (1-δ) Ln(µt)  (5.6) 

 

Enligt Gujarati är en modell som innehåller en eller fler fördröjda värden av den beroende variabeln 

bland dess förklaringsvariabler, en autoregressiv modell. I enlighet med detta antagande kan det 

konstateras att uppsatsens Nerlovianska modell är en autoregressiv modell, då den innehåller en 

variabel med fördröjt värde i högerled. I studien används ekvation (5.6) för att beräkna efterfrågans 

priselasticitet på cigaretter på kort- och lång sikt där koefficienten β1 visar efterfrågans 

priselasticitet på kort sikt. 

 

β1=b(1-δ)   alt:  

β1 =b(1-β3)   
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För att beräkna efterfrågans priselasticitet på lång sikt (b) används variabeln föregående års 

konsumtion från regressionsmodellen:  β3=d. Beräkningen av efterfrågans priselasticitet på lång sikt 

ser ut som följande där efterfrågans priselasticitet på kort sikt (β1) anpassas till efterfrågans 

priselasticitet på lång sikt genom anpassningskoefficienten (δ):   

 

b = β1 / (1-δ)   alt:  

b = β1 / (1-β3)  

 

Användandet av Nerlovian Model möjliggör enligt denna härledning en skattning av efterfrågans 

priselasticitet på kort- och lång sikt genom analys av regressionsmodellen. 

 

5.1.1. Regressionsmodellens fördröjningsstuktur 

I uppsatsens regressionsmodell som undersöker efterfrågans priselasticitet på kort- och lång sikt 

antas feltermen följa första orderns autoregressiva modell (AR(1)). Detta innebär att feltermen är 

fördröjd en period i regressionen. Enligt Gujarati (2009) tillämpas AR (q) – modeller i stor 

utsträckning på empiriska akademiska studier där AR(1) – modellen är mest förekommande, tack 

vare dess enkelhet jämfört med högre order av AR(q) – modeller. Därför antas regressionsmodellen 

ej innehålla fler än en fördröjd variabel.  

 

6. Empirisk analys av efterfrågans priselasticitet  

I detta avsnitt presenteras studiens första regressionsmodell samt analys av regressionsmodellen 

som syftar till att undersöka efterfrågans priselasticitet på cigaretter på kort- och lång sikt. I 

avsnittet följer en förklaring av de variabler som ingår i regressionsmodellen och hur de 

konstruerats.  

 

6.1. Regressionsmodell   
Studiens första regressionsmodell är konstruerad enligt en Nerloviansk regressionsmodell och 

undersöker efterfrågans priselasticitet på cigaretter på kort- och lång sikt och ser ut som följande: 

 

Ln(Yt)= β0 + β1 * Ln(PCt) + β2 * Ln(DISPINKt) + β3 * Ln(Yt-1) + µt   (6.1) 
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Förklaring av valda variabler 

Yt = Relativ förändring av konsumtion cigaretter, per capita justerad vid tiden t 

β0 = Konstant/intercept 

βn = Korrelationskoefficient 

PCt = Cigarettprisindex 

DISPINKt = Real genomsnittlig disponibel inkomst 

Yt-1 =Föregående års relativa förändring av konsumtion cigaretter, per capita justerad  

µt = Felterm 

 

Tabell 1  

Variabelförklaring (Beroende variabel: Cigarettkonsumtionsindex (Yt) 

  Variabel Källa Förväntat utfall 

Yt Cigarettkonsumtionsindex Finansdepartementets 
Beräkningskonventioner Beroende variabel 

PC Cigarettprisindex Statistiska centralbyrån - 
DISPINK Medelinkomst Statistiska centralbyrån + 

Yt-1 Föregående års Yt 
Finansdepartementets 
Beräkningskonventioner + 

 

Efterfrågan på cigaretter (Yt) - Cigarettkonsumtionsindex 

Empiri till den beroende variabeln är inhämtad från Finansdepartementets Beräkningskonventioner 

och visar den beskattade mängden cigaretter i Sverige per år. För att beräkna 

cigarettkonsumtionsindex vägs de beskattade cigaretterna i Sverige ihop till ett index med basåret 

1996. Indexet konstrueras med hjälp av konsumtionen av cigaretter och den del av Sveriges 

befolkningsmängd som är 17 år eller äldre. För att beräkna försäljningen varje år relativt 

försäljningen första året divideras cigarettkonsumtionen varje år med cigarettkonsumtionen år 

1996. Efter justering för relativ försäljning, per capita- justeras resultatet genom att dividera 

resultatet med Sveriges befolkningsmängd som är 17 år eller äldre. Resultatet som framkommer är 

den per capita justerade totala försäljningen av cigaretter per år.   

   

𝑌! =   
   !"!!
!!"
!!"

           (6.2) 



18 

𝑌! = Cigarettkonsumtionsindex år t     

𝑄! = Antal konsumerade cigaretter år t 

𝑏! = Sveriges befolkning som är 17 år eller äldre år t 

 

Cigarettprisindex (PC)  

Den oberoende variabeln cigarettprisindex förklarar priset på cigaretter i Sverige mellan år 1996-

2012. Empirin till variabeln är inhämtad från Statistiska centralbyråns nationalräkenskaper. 

Variabeln konstrueras genom att konsumentprisindex för cigaretter realvärdesjusteras och uttrycks i 

1996 år priser genom att dividera indexet med varje års KPI-tal för cigaretter, där 1996 är basåret. 

Cigarettprisindexet konstrueras genom att det realvärdesjusterade konsumentprisindexet för 

cigaretter divideras med varje års konsumentprisindex. Variabeln cigarettprisindex har ett negativt 

förväntat utfall då konsumtionsteorin säger att ett ökat pris på en vara leder till lägre konsumtion av 

densamma.    

 

𝑃𝐶! =
!"#$
!"#$

             (6.3) 

       

PCt = Inflationsjusterat cigarettprisindex år t där PC1996 = 1 

KPIt = Konsumentprisindex år t med KPI år 1996 som basår där KPI 1996=1,0 

KPIC= Konsumentprisindex för cigaretter år t med KPI år 1996 som basår där KPI 1996=1,0 

 

Medelinkomst (DISPINK)  

DISPINK är den reala genomsnittliga disponibla inkomsten per invånare i Sverige som är 17 år 

eller äldre. Den disponibla inkomsten har en positiv inverkan på efterfrågan och är den totala 

summan som individen har att tillgå till konsumtion och sparande. Det genererar ett positivt 

samband mellan variablerna disponibel inkomst och efterfrågan på cigaretter och koefficienten för 

DISPINK förväntas därför vara positiv. För att beräkna medelinkomsten uttryckt i 1996 års priser 

divideras den totala disponibla inkomsten för varje år med det aktuella årets KPI-tal med 1996 som 

basår. Resultatet divideras sedan med Sveriges totala befolkning som är 17 år eller äldre för att få 

medelinkomsten uttryckt per capita.  
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𝐷𝐼𝑆𝑃𝐼𝑁𝐾! =   
!!

!"#!
!!

          (6.4) 

DISPINKt = Real genomsnittlig disponibel inkomst år t  

It = Total inkomst år t för hushåll i Sverige 

KPIt = Konsumentprisindex år t med KPI år 1996 som basår där KPI 1996=1,0 

bt = Sveriges befolkning som är 17 år eller äldre år t 

 

Föregående års cigarettkonsumtionsindex (Yt-1) 

För att beräkna föregående års cigarettkonsumtion (Yt-1), justeras den oberoende variabeln 

cigarettkonsumtionsindex (Yt) tillbaka ett år för varje period (t). 

 

Yt-1 = Föregående års cigarettkonsumtionsindex.  

Yt = Cigarettkonsumtionsindex 

 

Estimerade riktningskoefficienter (β0, β1, β2, β3) 

β0 = Konstant/intercept, denna koefficient förklarar den förändring i konsumtionen av cigaretter 

som inte förklaras av studiens oberoende variabler.  

β1 = Koefficienten förklarar efterfrågans priselasticitet på kort sikt.  

β2 = Koefficienten förklarar inkomstelasticiteten. 

β3 = Koefficienten förklarar föregående års konsumtion av cigaretter. Resultatet från koefficienten 

används för att beräkna efterfrågans priselasticitet på lång sikt genom formeln  

(β2 / (1-β3)). 

 

6.2. Data 

Studiens variabler är beräknade på årsdata om 17 år där tabeller över de variabler som beräknats 

återfinns i Appendix (Tabell 3 – Tabell 7). För att beräkna cigarettskattens index har empiri 

inhämtats från Finansdepartementets Beräkningskonventioner och för beräkningen av cigarettpris, 

per capita förbrukad kvantitet av cigaretter och medelinkomst har empiri inhämtats från Statistiska 

Centralbyrån (SCB).  
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6.3. Resultatredovisning  

Tabell 2  

Regressionsresultat ”Efterfrågans priselasticitet på kort- och lång sikt” (Beroende variabel: 

Cigarettkonsumtionsindex Ln(Yt)), 1996-2012 (T = 17) 

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde   

Konstant -4,232 2,509 -1,687 0,116   
Ln(PC) -1,119 0,172 -6,491 0,000 *** 

Ln(DISPINK) 0,351 0,210 1,670 0,119   

Ln(Yt-1) 0,129 0,131 0,981 0,345   
 

Regressionens koefficienter skiljer sig från varandra i signifikansnivå där cigarettpriset har en 

signifikant påverkan på konsumtionen av cigaretter på 1 % - nivån. Disponibel inkomst är 

signifikant på 12 % - nivån vilket visar på låg tillförlitlighet till variabeln, då 5 % - nivån är 

standardnivån för en signifikant variabel i en regressionsmodell (Jackson, 2008, p. 1583). Variabeln 

för föregående års konsumtion är signifikant på 35 % - nivån vilket är ännu längre ifrån den nivå 

som är standard för regressionsmodeller och därför har även denna variabel låg tillförlitlighet i 

regressionsmodellen. Genom studiens Nerlovianska regressionsanalys beräknas priselasticiteten på 

kort sikt till 1,12 och på lång sikt till 1,28. Detta innebär att en ökning med 10 procent av 

cigarettprisindex leder till en minskad konsumtion av cigaretter med 11,2 procent på kort sikt och 

12,8 procent på lång sikt.  

 

Regressionsmodellens förklaringsvariabel, den justerade korrelationskoefficienten (R2), som visar 

de oberoende variablernas förklaringsgrad av den beroende variabeln i regressionsmodellen, uppgår 

i denna regression till 0,8 (Appendix, Tabell 8). Det innebär att 80 procent av den beroende 

variabelns förändring förklaras av de oberoende variablerna i regressionsmodellen, vilket indikerar 

på ett högt förklaringsvärde (Morningstar, 2014).   

 

6.4 Signifikanstest för regressionsmodellen   

För att stärka regressionsmodellens signifikans är ett F- test ett viktigt mått där 

regressionsmodellens förklaringsvariabler undersöks för gemensam signifikans. För att 

regressionens förklaringsvariabler skall anses vara signifikanta för regressionsanalysen skall de 
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generera en signifikant gemensam påverkan på den beroende variabeln. I denna undersökning 

utförs F-testet genom en hypotesprövning som visar om alla variabler har riktningskoefficienter 

som är lika med noll (Studenmund, 2014, p. 542). 

H0: β1= β2= β3= 0 

H1: β1≠ β2≠ β3≠ 0 

Fobs= 23,51 (3,13) (Appendix, Tabell 8) 

Fkrit = 3.41 (3,13)  

Det observerade F- värdet för denna studie är högre än det kritiska F- värdet och nollhypotesen kan 

därför förkastas. Detta innebär att de oberoende variablerna tillsammans har en statistisk signifikant 

påverkan på konsumtionen av cigaretter och F- testet kan därmed ej påvisa att de oberoende 

variablerna ej är signifikanta för regressionsmodellen.   

 

6.5. Test för multikollinearitet   

Vid utförandet av regressionsanalyser är det vanligt förekommande att de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen lider av multikollinearitet. Detta innebär att det förekommer en korrelation 

mellan de oberoende variablerna, vilket i hög grad kan leda till felaktiga resultat vid förklaringen av 

den beroende variabeln i regressionsanalysen. För att testa regressionsmodellen för problem med 

multikollinearitet är första steget att ta fram en korrelationsmatris över de oberoende variablerna. 

Detta för att visa värdet av korrelationen mellan de oberoende variablerna genom deras 

korrelationskoefficient (r). Det gränsvärde för korrelationskoefficienten mellan de oberoende 

variablerna som visar om det råder problem med multikollinearitet eller inte är värden där 

korrelationskoefficienten (r) > 0,8 (Studenmund, 2014, p. 272). Som Tabell 3 nedan visar var det 

högsta värdet på korrelationskoefficienten som observeras mellan de oberoende variablerna 0,593. 

Därmed kan det konstateras att det inte förekommer problem med multikollinearitet för någon av de 

oberoende variablerna i regressionsmodellen.  
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Tabell 3   

Korrelationsmatris mellan över de oberoende variablerna i regressionsmodellen: ”Efterfrågans 

priselasticitet på kort- och lång sikt” (Beroende variabel: Cigarettkonsumtionsindex Ln(Yt)), 1996-

2012 (T = 17)  

Ln(PC) Ln(DISPINK) Ln(Yt-1)   
1,000 0,593 - 0,576 Ln(PC) 
  1,000 - 0,512 Ln(DISPINK) 
    1,000 Ln(Yt-1) 

 

6.6. Kontrollvariabler  
För att kontrollera hållbarheten av valda oberoende variablerna i studiens regressionsmodell har ett 

test med inkludering av en kontrollvariabel utförts. Här testades regressionsmodellen genom att 

inkludera den oberoende variabeln ”Index för substitutvaror”. Testet visade sig inte förbättra 

studiens resultat och gav ingen signifikant skillnad på studiens tidigare inkluderade oberoende 

variabler. Kontrollvariabeln genererade en lägre nivå av tillförlitlighet samt skapade problem med 

multikollinearitet i regressionsmodellen (Appendix, Tabell 1).  

 

7. Empirisk analys av cigarettskattens påverkan på cigarettpriset 
I detta avsnitt presenteras den andra regressionsmodellen som syftar till att undersöka hur en 

förändring i cigarettskatten påverkar cigarettpriset. I avsnittet följer en förklaring av de variabler 

som ingår i regressionsmodellen samt hur de konstruerats.   

 

7.1. Regressionsmodell  

Cigarettskattens effekt på cigarettpriset antas vara en linjär funktion som är konstant över det 

studerade tidsintervallet. Regressionsmodellen är linjär i både koefficienterna och variablerna. 

Regressionen beräknas med tidsseriedata och undersöker hur den beroende variabeln cigarettpriset 

förändras vid en förändring av den oberoende variabeln cigarettskatten.  
 

Regressionsmodellen ser ut som följande: 

PCt = β0 + β1 * PTt + µt         (7.1) 

 



23 

Förklaring av valda variabler 

PCt = Cigarettprisindex 

β0 = Konstant/intercept 

βn = Korrelationskoefficient 

PTt = Cigarettskattens index 

 µt = Felterm 
 

Tabell 4   

Variabelförklaring (Beroende variabel: Cigarettprisindex (PCt)) 

Variabel Förklaring  Källa Förväntat utfall 
PCt Cigarettprisindex Statistiska centralbyrån Beroende variabel 
PTt Cigarettskattens index Finansdepartementets 

Beräkningskonventioner 
+ 

 

Cigarettprisindex (PCt)  

Den beroende variabeln cigarettprisindex förklarar priset på cigaretter i Sverige mellan åren 1996-

201 (För förklaring av variabel, se avsnitt 6.1 Regressionsmodell - Cigarettprisindex (PCt)).  

 

𝑃𝐶! =
!"#$
!"#$

             (7.2) 

       

PCt = Inflationsjusterat cigarettprisindex år t där PC1996 = 1 

KPIt = Konsumentprisindex år t med KPI år 1996 som basår där KPI 1996=1,0 

KPIC= Konsumentprisindex för cigaretter år t med KPI år 1996 som basår där KPI 1996=1,0 

 

Cigarettskattens index (PTt)  

Cigarettskattens index förväntas visa ett positivt resultat framför riktningskoefficienten i 

regressionen, då en högre skattesats på cigaretter förväntas leda till ett högre pris på densamma. 

Studiens empiri av cigarettskattens utveckling är inhämtad från Finansdepartementets 

Beräkningskonventioner och har justerats till ett index med 1996 som basår. 
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𝑃𝑇t =   !!  
!!"
             (7.3) 

 

PTt = Cigarettskattens index år t 

Tt = Skattesats cigaretter (kr/styck) år t  

 

7.2. Resultatredovisning   

Tabell 5   

Regressionsresultat ”Cigarettskattens påverkan på cigarettpriset” (Beroende variabel:  

Cigarettprisindex (PCt)), 1996-2012 (T = 17) 

  Koefficient Standardfel t- värde p- värde   
konstant 0,595 0,051 11,581 <0,00001 *** 
Ln(PT) 0,450 0,037 12,231 <0,00001 *** 

 

Riktningskoefficienten för cigarettskattens index i tabellen ovan visar att en ökning av 

cigarettskatten med 10 procent genererar en ökning av priset på cigaretter med 4,5 procent. 

Tabellen visar att den oberoende variabeln cigarettskattens index är en signifikant variabel i 

regressionsmodellen vid en signifikansnivå på 1 procent. Det visar på hög tillförlitlighet till den 

oberoende variabeln då signifikantnivån är lägre än standardnivån på 5 procent. 

Regressionsmodellens förklaringsvariabel, den justerade korrelationskoefficienten R2, visar de 

oberoende variablernas förklaringsgrad av den beroende variabeln i regressionsmodellen och 

uppgår i denna regressionsmodell till 0,9. Det innebär att 90 procent av den beroende variabelns 

förändring förklaras av de oberoende variablerna i regressionsmodellen vilket indikerar ett högt 

förklaringsvärde (Morningstar, 2014).  
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8. Tolkning av resultat  
Tabell 6   

Tolkning av resultat: Skatt, konsumtion & pris, 2012-2013 

  Skatt per styck Konsumtion, Antal Pris per styck Skatteintäkter 
2012  1,43 kr  6167000000  2,53 kr  8806378439 
2013*  1,57 kr  5856595972  2,64 kr  9199439038 
Differens 10,00 % - 5,03 % 4,50 % 4,46 % 

 
Studiens regressionsanalys visar att en ökning av cigarettskatten med 10 procent, leder till att priset 

per cigarett ökar med 4,5 procent. Det i sin tur leder till att efterfrågan på cigaretter minskar med 5 

procent.  Effekten av en ökning av cigarettskatten på pris och efterfrågan leder i sin tur till att 

statens skatteintäkter förändras. Vid en ökning med 10 procent av cigarettskatten ökar 

skatteintäkterna med 4,46 procent enligt studien.  

Resultatet i tabell 6 är baserad på faktiska siffror för cigarettskatt, efterfrågan och pris på cigaretter 

år 2012 (Regeringen, 2012, p. 159). Resultaten för den beräknade skatteintäkten genererad från 

cigaretter har skapats genom att multiplicera den faktiska skatteintäkten per cigarett med 

konsumtionen av cigaretter. Dessa siffror har sedan skattats för år 2013, för att redogöra hur 

resultatet från regressionsanalysen kan implementeras i praktiken.  

 

9. Analys  

I detta avsnitt analyseras de resultat som framkommit av de statistiska regressionsanalyserna utifrån 

de tidigare studier, teorier och modeller som presenterats inom området.   

 

Efterfrågans priselasticitet på kort sikt ligger i denna studie på en nivå på 1,12. En elasticitet som är 

större än 1, är enligt mikroekonomisk konsumtionsteori en elastisk vara. För studien innebär det att 

cigaretter i Sverige är en elastisk vara där konsumtionen av varan cigaretter minskar mer 

procentuellt sett än priset, vid en prisökning. Hypotesen i studien löd att efterfrågans priselasticitet 

för cigaretter skulle vara oelastisk, vilket innebär att studiens resultat motsäger sig den uppställda 

hypotesen. Cigaretter som en beroendevara har enligt hypotesen en högre marginalnytta för 

konsumenten och substitueras ej bort mot andra varor i samma mån som en ordinär vara. Studiens 
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resultat visar dock att detta inte är fallet för de svenska konsumenterna, då efterfrågans 

priselasticitet på cigaretter på 1,12 på kort sikt och 1,28 på lång sikt visar att konsumtionen minskar 

mer än priset ökar procentuellt. Studiens resultat visar som ovan nämnt att cigaretter är en elastisk 

vara vilket innebär att svenska statens beskattning inte följer teorin kring Ramsay-regeln. Enligt 

Ramsay-regeln skall istället de oelastiska varorna beskattas högt för att minska välfärdsförlusten för 

samhället i samband med beskattningen.  

 

Studiens resultat av efterfrågans priselasticitet för cigaretter är högre på lång sikt än på kort sikt. 

Detta stämmer överens med teorin gällande efterfrågans priselasticitet som innebär att elasticiteten 

skall vara på en högre nivå på lång sikt än på kort sikt, då substitutionseffekten för konsumenter är 

inräknad i det längre perspektivet. Differensen i priselasticitet mellan kort- och lång sikt är liten för 

de svenska konsumenterna. Den låga differensen kan tyda på att de svenska konsumenterna har en 

snabb anpassning av dess konsumtionsnivå till den nya aktuella prisnivån. Den snabba 

anpassningen kan även vara en anledning till att variabeln föregående års konsumtion (Yt-1) visade 

sig ha en icke signifikant påverkan i regressionsmodellen. Det innebär att de svenska 

konsumenterna har en så pass snabb anpassning av dess konsumtion till en ny prisnivå att det inte 

finns någon signifikant påverkan från föregående års konsumtion. Därför är det ej en stor differens 

mellan elasticiteten på kort- och lång sikt för de svenska konsumenterna.   

 

Becker-Murphymodellen beskriver tidigare konsumtion av en beroendevara som en bidragande 

faktor till nuvarande konsumtion och dess marginalnytta. Marginalnyttan är svår att utvärdera i 

denna studie då den oberoende variabeln föregående års konsumtion (Yt-1) inte påvisade en 

statistiskt signifikant påverkan på regressionsmodellen och dess resultat. Att variabeln ej är 

signifikant kan som ovan beskrivet bero på den snabba anpassningen av konsumtionen som svenska 

konsumenter uppvisar då skillnaden mellan efterfrågans priselasticitet på kort- och lång sikt för 

cigaretter ej är stor. Detta betyder att det är svårt att påvisa att det är en beroendevara, vilket kan 

vara en anledning till att efterfrågans priselasticitet är högre än vad som förväntades i hypotesen. 

Det kan även vara en förklaring till att priselasticiteten för cigaretter ej påvisade en stor differens 

mellan kort- och lång sikt, då det ej kan påvisas att cigaretter är en beroendevara som har trög 

anpassning på lång sikt som Becker-Murphy modellen antar.  
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Resultatet skiljer sig från de studier som nämns i Chaloupkas egna artikel där efterfrågans 

priselasticitet ligger på en nivå mellan 0.3 och 0,5. I Chaloupkas egna genomförda studie påvisas att 

den kortsiktiga priselasticiteten ligger på en ännu lägre nivå kring 0,2. Studiens resultat skiljer sig 

även från Becker, Grossman och Murphys studie som de utförde 1994 där de kom fram till att 

efterfrågans priselasticitet för cigaretter på lång sikt låg på 0,76, vilket även är en högre nivå än 

Chaloupka fann. Efterfrågans priselasticitet på cigaretter som Becker, Grossman och Murphy kom 

fram till är mest överensstämmande med de svenska individernas konsumtionsmönster som 

resultatet i denna studie visar.   

 

Denna studies resultat för efterfrågans priselasticitet på kort sikt som låg på en nivå av 1.12 skiljer 

sig från Jha och Chaloupkas publikation där uppskattningen av efterfrågans priselasticitet för 

tobaksprodukter ligger på en nivå kring 0,4 för höginkomstländer som Sverige. Jha och Chaloupkas 

undersökning är utförd på hela produktgruppen tobak vilket kan vara en förklaring till skillnaden i 

nivå på efterfrågans priselasticitet mellan dessa två studier. Det framgår även i dess artikel att det 

finns en trend för höginkomstländer som visar på att det upplysta informationssamhälle som 

konsumenterna lever i påverkar dess konsumtionsmönster. Den ökade informationen som finns 

tillgänglig och kunskapen om de risker som cigaretter genererar leder till en minskad konsumtion 

av den skadliga varan. Informationsflödet har sedan 1999 då denna artikel skrevs utvecklats på 

många olika sätt och informationen kan nu spridas i ett större flöde. Informationsflödets påverkan 

finns exemplifierat i dess artikel där medvetenheten om rökningens orsakverkan på lungcancer 

ökade med 50 procentenheter på 40 år bland USA:s befolkning. Medvetenheten låg därefter på en 

nivå av 95 procent år 1990 vilket visar på en tydlig spridning över hela landet. Genom detta påvisas 

en stark utveckling mot ett mer medvetet samhälle och det har idag passerat ytterligare 24 år av 

informationsutveckling i höginkomstländer sedan artikeln publicerades.   

 

En annan förklaring till att efterfrågans priselasticitet för cigaretter på kort- och lång sikt är på en 

högre nivå för de svenska konsumenterna än för konsumenterna i de studier som utförts tidigare 

kan vara att de tidigare studierna är baserade på empiri som till skillnad från denna studie 

inkluderar andra länder än Sverige. De svenska konsumenternas preferenser kan se annorlunda ut 

då andra länders konsumenter ej har samma möjlighet till att substituera bort konsumtion av 

cigaretter mot snus och andra tobaksvaror. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till då efterfrågans 
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priselasticitet på lång sikt ökar ju fler substitutvaror som finns tillgängliga för konsumenten.  

 

9.1. Svagheter i modellen  

I regressionsmodellerna har effekterna av smuggling samt import av cigaretter uteslutits. 

Uteslutandet av smugglingens effekter kan bidra till en missvisande bild av den faktiska 

minskningen av efterfrågan på cigaretter i Sverige vid en prisökning. Den missvisande bilden skulle 

uppstå om kvantiteten av smuggling förändras samtidigt som priset på cigaretter ökar.  

 

En annan svaghet i studien är att regressionsmodellerna baserats på ett begränsat antal 

observationer. Studiens observationer är begränsade då det ej finns tillgänglig dokumenterad empiri 

över konsumerad kvantitet cigaretter i Sverige längre tillbaka i tiden. Denna begränsning kan 

påverka tillförlitligheten av resultatet då det kan vara svårt att påvisa ett resultat som är grundat på 

en normalfördelad population.   

 

Studiens första regression som undersöker efterfrågans priselasticitet på cigaretter innehåller få 

oberoende variabler som visar signifikant påverkan på den beroende variabeln. Det kan bero på 

flera faktorer, där en kan vara studiens begränsade antal observationer som ovan nämnts. En annan 

möjlig anledning till att variablerna visade sig vara icke signifikanta kan bero på att 

substitutionseffekten inte beaktas i regressionsmodellen, då variabeln för index substitutionsvaror 

skapade multikollinearitet mellan variablerna i regressionsmodellen (Appendix, Tabell 1). 

Uteslutandet av effekten av smugglingen och den legala importen av cigaretter i landet kan påverka 

variablerna i regressionsmodellen att bli icke-signifikanta om denna effekt har stor påverkan på den 

faktiska efterfrågan.  

 

10. Slutsats  
Studiens visar att de svenska konsumenternas konsumtionsmönster genererar en nivå av 

efterfrågans priselasticitet på cigaretter på -1,12 på kort sikt och -1,28 på lång sikt, vilket visar att 

efterfrågan på cigaretter minskar mer än priset ökar procentuellt sett. Efterfrågans priselasticitet 

som genererats i studiens regressionsanalys visar att beskattningen av cigaretter i Sverige genererar 

ett högre pris på cigaretter som i sin tur genererar en minskad efterfrågan på densamma. Det faktum 

att efterfrågans priselasticitet på cigaretter på lång sikt är högre än efterfrågan på kort sikt visar 
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även att substitutionseffekten har en betydelse för de Svenska konsumenterna, då de kan välja att 

substituera bort den relativt dyrare varan på lång sikt.  

 

Det faktum att efterfrågan på cigaretter minskar mer än priset ökar procentuellt visar att 

beskattningen av cigaretter i Sverige upprätthåller en stabil hälsoskyddsnivå genom minskad 

konsumtion och därmed följer de direktiv som EU satt upp för tobaksbeskattningen.  Att 

efterfrågans priselasticitet är högre på lång sikt än på kort sikt visar även att beslutsfattare bör räkna 

med en fördröjd effekt av minskad efterfrågan på cigaretter efter prishöjningar av varan 

genomförts.  

 

Genom studiens resultat av beskattningen på cigaretters påverkan på cigarettpriset och därigenom 

efterfrågan på cigaretter föreligger incitament för staten att införa skatteökningar. Incitamentet för 

staten att höja skattenivån på cigaretter är tvådelat då det genererar hälsovinster genom minskad 

konsumtion samt ökade intäkter till staten. Den ökade beskattningen av cigaretter genererar en 

tvåfaldigt positiv effekt för staten, om allt annat hålls lika. För staten genererar de ökade intäkterna 

starkare statsfinanser samtidigt som kostnaderna för hälso- och sjukvård minskar då konsumtionen 

av cigaretter avtar, som leder till förbättrad folkhälsa. Den positiva ekonomiska effekten för staten 

av en skatteökning följt av en prisökning på cigaretter, kommer även den bli högre på lång sikt, då 

undersökningen visar att efterfrågans priselasticitet är högre på lång sikt för de Svenska 

konsumenterna gällande cigaretter.   

 

Bidraget i denna uppsats är att efterfrågans priselasticitet för cigaretter på kort- och lång sikt visar 

på en högre nivå i Sverige idag än vad tidigare studier visat på andra marknader. Denna 

undersökning visar effekten av pris- och skatteökningar på cigaretter och dess påverkan på 

efterfrågan av cigaretter i Sverige idag. Uppsatsen positionerar sig utförandemässigt på ett 

särpräglat vis genom att undersöka endast den svenska priselasticiteten på cigaretter där 

anpassningen till en ny konsumtionsnivå visas på både kort- och lång sikt.   

 

10.1. Förslag till fortsatta studier  
För vidare studier kan det vara intressant att undersöka vilka kostnader för staten som är förenade 

med konsumtion av cigaretter och jämföra dessa med intäkterna från cigarettskatten. Finns det ett 
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vinstintresse med de höga skatterna i jämförelse med de kostnader som är förenade med 

hälsoriskerna kring rökning och konsumtion av cigaretter? Det finns intressant forskning som 

hävdar att rökare till och med skall subventioneras då de dör i förtid och ej belastar 

socialförsäkringssystemet på samma sätt som en icke-rökare gör. Det skulle för framtida forskning 

vara intressant att undersöka om detta stämmer överens med den verkliga bilden av de kostnader 

som är förenade med rökning.   

 

En annan intressant del att undersöka för vidare forskning är hur tidsaspekten påverkar 

konsumenternas preferenser gällande cigaretter. Det finns i dag en tydlig trend mot hälsa och 

träning som skulle kunna bidra till att elasticiteten har ökat på senare år då kunderna är mer 

medvetna om skadeeffekterna på hälsan som cigaretter orsakar. En mer medveten kundkrets skulle 

därför generera en högre elasticitet om viljan att sluta var starkare hos konsumenterna. 
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Appendix 
 
Test för multikollinearitet - med variabeln ”Index substitutvaror” inkluderad 

Index substitutvaror (PS) 

För att beräkna variabeln Index substitutvaror (PS) hämtades empirin till index för andra 

tobaksvaror från Statistiska centralbyråns nationalräkenskaper.  

 

Ln(Yt)= β0+ β1* Ln(PCt) +β2 * Ln (DISPINKt) + β3* Ln Yt-1 +β4*Ln(PS) + µt 

 

Tabell 1  

Korrelationsmatris mellan över de oberoende variablerna i regressionsmodellen: ”Efterfrågans 

priselasticitet på kort- och lång sikt” (Beroende variabel: Cigarettkonsumtionsindex Ln(Yt)), 1996-

2012 (T = 17) 

Ln(PC) Ln(DISPINK) Ln(Yt-1) Ln(PS)   
1,000 0,593 -0,576 0,874 Ln(PC) 
  1,000 -0,512 0,813 Ln(DISPINK) 
    1,000 -0,685 Ln(Yt-1) 
      1,000 Ln(PS) 

 

Tabell 2  

Deskriptiv statistik över studiens valda variabler 

  Min  Medel  Max  Standardavvikelse 
Cigarettprisindex, PC 1,000 1,213 1,453 0,124 
Cigarettskattens index, PT 1,000 1,373 1,887 0,263 
Cigarettkonsumtionsindex, Y 0,637 0,784 1,000 0,092 
Medelinkomst, DISPINK 146879 173429 195004 13244 
Index substitutvaror, PS 1,000 1,729 2,742 0,482 
Föregående års cigarettkonsumtion, Yt-1 0,637 0,802 1,000 0,099 
Cigarettkonsumtion, Ln (Y) -0,451 -0,242 0,000 0,116 
Cigarettprisindex, Ln (PC) 0,000 0,193 0,374 0,100 
Medelinkomst, Ln (DISPINK) 11,897 12,061 12,181 0,078 
Föregående års cigarettkonsumtion Ln (Yt-1) -0,451 -0,228 0,000 0,123 
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Tabell 3              Tabell 4 
Utveckling av cigarettkonsumtionen           Utveckling av cigarettpriset  
(1996-2012)              (1996-2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År Cigarettprisindex 
1996 1,000 
1997 1,209 
1998 1,299 
1999 1,102 
2000 1,105 
2001 1,102 
2002 1,108 
2003 1,116 
2004 1,122 
2005 1,143 
2006 1,180 
2007 1,282 
2008 1,316 
2009 1,360 
2010 1,364 
2011 1,358 
2012 1,453 

År Cigarettkonsumtionsindex 
1996 1,000 
1997 0,726 
1998 0,637 
1999 0,834 
2000 0,849 
2001 0,854 
2002 0,885 
2003 0,855 
2004 0,819 
2005 0,822 
2006 0,822 
2007 0,739 
2008 0,690 
2009 0,709 
2010 0,693 
2011 0,715 
2012 0,673 
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Tabell 5      Tabell 6 
Utveckling av cigarettskatten    Utveckling av pris för substitutvaror  
(1996-2012)      (1996-2012)   
    

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År Cigarettskatt 
1996 1,000 
1997 1,265 
1998 1,272 
1999 1,122 
2000 1,133 
2001 1,153 
2002 1,176 
2003 1,200 
2004 1,210 
2005 1,231 
2006 1,329 
2007 1,553 
2008 1,666 
2009 1,704 
2010 1,724 
2011 1,713 
2012 1,887 

År Index Substitutionsvaror 
1996 1,000 
1997 1,241 
1998 1,395 
1999 1,410 
2000 1,431 
2001 1,424 
2002 1,467 
2003 1,479 
2004 1,513 
2005 1,531 
2006 1,546 
2007 1,867 
2008 2,232 
2009 2,317 
2010 2,398 
2011 2,401 
2012 2,742 
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Tabell 7  
Utveckling av cigarettskatten  
(1996-2012)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8  

ANOVA-tabell, ”Efterfrågans priselasticitet på kort- och lång sikt”, (Beroende variabel:  

Cigarettkonsumtionsindex Ln(Yt)), 1996-2012 (T = 17) 

Medelvärde beroen. var -0,250529   S.D. beroende var 0,120034 
Summa kvadrat av felterm 0,035883   S.E. för regressionen 0,052538 
R2 0,844346   Anpassad R2 0,808426 
F(3, 13)  23,50625   P-värde (F) 0,000016 
Log-likelihood 28,24407   Akaike kriteriet -48,48813 
Schwarz criterion -45,15528   Hannan-Quinn -48,15684 
rho 0,054171   Durbin-Watson 1,724835 

 

 

 

År DISPINK 
1996 146879 
1997 151643 
1998 156647 
1999 163303 
2000 177645 
2001 168232 
2002 168058 
2003 165674 
2004 169470 
2005 177324 
2006 185309 
2007 195004 
2008 180653 
2009 184643 
2010 185890 
2011 185998 
2012 185914 
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Tabell 9  

ANOVA-tabell, ”Cigarettskattens påverkan på cigarettpriset” (Beroende variabel:  

Cigarettprisindex (PCt)), 1996-2012 (T = 17) 

Medelvärde beroen. var 1,212816   S.D. beroende var 0,128027 
Summa kvadrat av felterm 0,023899   S.E. för regressionen 0,039916 
R2 0,908871   Anpassad R2 0,902796 
F(3, 13) 149,6018   P-värde (F) 3,33E-09 
Log-likelihood 31,69866   Akaike criterion -59,39732 
Schwarz criterion -57,7309   Hannan-Quinn -59,23168 
rho 0,23911   Durbin-Watson 1,434904 

 

Diagram 1 

”Cigarettskattens påverkan på cigarettpriset” - Utveckling över tid (Beroende variabel:  

Cigarettprisindex (PCt)), 1996-2012 (T = 17) 

 


