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Abstract 

Consumption of red and processed meat has been found to effect human health 
and especially the occurrence of colorectal cancer. At the same time cattle 
farming and production of beef have been shown to severely effect the 
environment and particularly the climate. Taxation of beef could be an instrument 
to decrease the greenhouse gas emissions from the production of beef, but due to 
high transition costs and difficulties in measuring emissions a tax would have to 
be implemented on consumption level instead of production level. The objective 
of such a tax would to decrease the consumption of beef and since beef 
consumption affects the risk of colorectal cancer a tax on beef could potentially 
affect the occurrence of colorectal cancer. 

The aim of this study was to examine if a consumption tax on beef in 
Sweden would affect the occurrence of colorectal cancer, and if so to what extent. 

The results show that a climate tax on beef could decrease the risk of 
colorectal cancer for women and men with 1,22% and 1,92% respectively. 
Further the results show that the tax could reduce the number of cases of 
colorectal cancer in Sweden with 111. 

The results indicate that a climate tax on beef would decrease the occurrence 
of colorectal cancer and, thus, be beneficial from a health perspective. 
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1. Inledning 

Både köttkonsumtionen per capita och den totala köttkonsumtionen har ökat 
globalt under de senaste årtiondena (Godfray et al. 2018). Denna utveckling kan 
komma att fortsätta under de närmaste årtiondena till följd av bland annat ökade 
inkomstnivåer (Springmann et al. 2018a). Kött är för många en viktig källa till 
energi och ett stort antal essentiella näringsämnen, bland annat protein och 
mikronäringsämnen såsom järn, zink och vitamin B12 (Godfray et al. (2018). 
Högt intag av rött kött och processat kött har dock visat sig kunna utgöra en 
hälsorisk och bland annat har flera studier visat på samband mellan såväl rött kött 
som processat kött och diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika 
cancerformer (Godfray et al. 2018). Rohman et al. (2013) och Wang et al. (2016) 
visar bland annat på en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar till följd av högt 
intag av processat kött medan Wolk (2017) visar på en ökad risk för diabetes till 
följd av intag av processat kött. Den starkaste kopplingen till högt intag av kött 
och effekter på hälsan finns dock för kolorektalcancer (Godfray et al. 2018).  
International Agency for Research on Cancer (IARC) klassificerar rött kött som 
troligen cancerframkallande hos människor och processat kött som 
cancerframkallande hos människor (IARC, 2015). Kim et al. (2013) menar att 
frekvensen av kolorektalcancer ökar i utvecklingsländer, framförallt i 
befolkningsgrupper som anammat en västerländsk kosthållning, som innehåller 
relativt mycket animaliskt protein och fett och relativt lite fibrer. Fortsatt menar 
Kim et al. (2013) att många, men inte alla, epidemiologiska och experimentella 
studier tyder på att högt intag av kött, framförallt rött och processat kött, är 
förknippat med en ökad risk för kolorektalcancer. Kolorektalcancer är vanligast 
förekommande i Nordamerika, Oceanien och Europa och minst förekommande i 
Asien, Afrika och Syd Amerika (Center et al. 2009). Inom Europa är Sverige 
dock inte bland de länder där kolorektalcancer är vanligast förekommande utan 
förekomsten är högre i länder som bland annat Tyskland, Danmark och Spanien 
(Center et al. 2009). Colorektalcancer är dock den fjärde vanligaste cancerformen 
i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). 

Det finns alltså indikationer på att intag av rött/processat kött för med sig 
negativa konsekvenser för hälsan, i synnerhet för risken att drabbas av 
kolorektalcancer. Det är dock inte enbart hälsan som kan påverkas negativt av en 
hög köttkonsumtion utan även miljön. Under senare år har det framkommit att 
kött, i synnerhet nötkött, står för en betydande del av livsmedelsproduktionens 
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utsläpp av växthusgaser (Lööv et al. 2013; Smith et al. 2014; Vermeulen et al. 
2012). 2006 publicerades rapporten “Livestock´s long shadow, environmental 
issues and options” som påvisade att köttproduktionen står för 18% av världens 
globala utsläpp av växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter (FAO, 2006). 
Utöver utsläpp av växthusgaser tar boskapsuppfödningen upp stora landarealer 
(FAO 2006; Foley et al. 2005), och leder därigenom till förlorad biodiversitet 
(Newbold et al. 2015). Boskapsuppfödning tar också stora sötvattenresurser i bruk 
(FAO 2006; Shiklomanov & Rodda 2004; Wada et al. 2010), släpper ut stora 
mängder ammoniak (FAO 2006), som leder till övergödning och försurning, samt 
bidrar till förorening av akvatiska och markbundna miljöer genom kväve- och 
fosforavrinning från gödningsmedel (FAO 2006; Cordell & White 2014; Diaz & 
Rosenberg 2008; Robertson & Vitousek 2009), I Sverige är utsläppen av 
växthusgaser från jordbrukssektorn något lägre än det globala genomsnittet, till 
följd av mer effektiva produktionsmetoder, men utsläppen är fortfarande 
betydande (Cederberg et al. 2012). Sverige importerar dock stora delar av det 
konsumerade nötköttet och under de senaste åren har andelen importerat nötkött 
också ökat (Lannhard Öberg, 2018). 

Sverige har ambitiösa mål för att minska sina utsläpp inom jordbruket 
(Regeringen, 2017). Fram till 2030 ska utsläppen i de sektorer som kommer att 
omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, där utsläppen från jordbruket 
ingår, minska med minst 63% och till år 2040 ska de minska med minst 75% 
(Regeringen, 2017). För att dessa mål ska uppnås kommer det krävas att ett stort 
antal åtgärder genomförs. Det kommer att krävas att dessa åtgärder är effektiva 
och ger resultat och det är därför rimligt att anta att beskattning av jordbrukets 
utsläpp är ett potentiellt styrmedel. Eftersom nötkött är den produkt inom 
jordbruket med störst utsläppsintensitet är en skatt på just nötkött av särskilt 
intresse ur ett klimatperspektiv. Att beskatta de faktiska utsläppen från 
nötköttsproduktionen är dock komplicerat och skulle föra med sig stora 
transaktionskostnader då en sådan beskattning skulle föra med sig höga krav på 
mätning och kontroll av utsläpp. Skulle en beskattning införas endast på 
nötköttsproduktionen i Sverige riskerar man ett så kallat koldioxidläckage, det vill 
säga att produktionen och därmed utsläppen istället flyttar utomlands. En 
konsumtionsskatt skulle påverka både importerat och svenskproducerat nötkött 
och skulle vara enklare och mer kostnadseffektiv att införa än en skatt på de 
faktiska utsläppen. En sådan konsumtionsskatt ha syftet att minska 
klimatpåverkan via minskad konsumtionen av nötkött. Vi har sedan tidigare visat 
på att en minskad konsumtion av nötkött också skulle kunna ge positiva effekter 
ur ett hälsoperspektiv. Således skulle alltså en bieffekt av att en klimatskatt på 
nötkött införs kunna bli att också människors hälsa förbättras. Om denna 
potentiella bieffekt finns och i så fall hur stor den skulle vara är det som 
undersöks i denna studie.  
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Syftet med denna studie är att undersöka hur en klimatskatt på nötkött skulle 
påverka förekomsten av kolorektalcancer i Sverige. Studien omfattar endast 
kolorektalcancer och hur förekomsten av andra sjukdomar skulle påverkas 
kommer således inte att behandlas. Anledningen till att det är just 
kolorektalcancer som studien omfattar är att det är till den sjukdomen de starkaste 
kopplingarna till rött/processat kött har kunnat visas på. Studiens syfte är alltså 
inte att ge en helhetsbild över hälsofördelarna som en klimatskatt på nötkött 
skulle kunna föra med sig utan syftet är endast att synliggöra kopplingen mellan 
en klimatskatt och positiva hälsoeffekter. 

Således kommer inte heller miljöeffekter, det vill säga effekter på bland 
annat utsläppen av växthusgaser och ekosystemtjänster, som klimatskatten skulle 
kunna föra med sig att behandlas. Utgångspunkten för studien är alltså att skatten 
sätts som en klimatskatt men dess inverkan på klimatet är inget som undersöks i 
denna studie. Skattens syfte är således inte avgörande för effekterna men är 
avgörande för skattens utformning. Skattenivån som sätts på nötkött i denna 
studie utgår från hur andra växthusgasutsläpp i Sverige beskattas då de antas 
spegla lagstiftarnas värdering av minskade utsläpp av växthusgaser och eftersom 
syftet är att studera hälsoeffekter av en klimatskatt på nötkött. Skatten är alltså 
inte en hälsoskatt, likt fett- och sockerskatten som fanns i Danmark 2009-2012, 
utan vad denna studie undersöker är en av de hälsoeffekter som en klimatskatt 
skulle kunna ha.  

Fortsatt utgår studien endast från en skatt på nötkött. Även produktion av 
andra köttprodukter, och andra livsmedel, för med sig utsläpp av växthusgaser 
men hur en klimatskatt på dessa påverka förekomsten av kolorektalcancer i 
Sverige behandlas inte i denna studie. 

Vad studien syftar till att besvara är vad införandet av en klimatskatt på 
nötkött skulle få för effekter på förekomsten av kolorektalcancer och utifrån detta 
formulerades följande frågeställning: 
 

• Hur skulle en svensk klimatskatt på nötkött påverka risken att drabbas av 
kolorektalcancer och hur skulle det påverka antalet fall av 
kolorektalcancer i Sverige? 

 
För att besvara denna fråga krävs till en början en förståelse för hur en klimatskatt 
på nötkött i praktiken skulle kunna implementeras. Som tidigare nämnt är skattens 
syfte avgörande för dess utformning och då skattens syfte är att minska 
klimatpåverkan behöver vi förstå vilka hinder och vilka möjligheter införande av 
en sådan skatt för med sig. Vidare behöver vi få en bild av hur konsumtionen av 
nötkött ser ut i Sverige idag samt hur den sett ut bakåt i tiden för att ge oss ett 
perspektiv på hur en minskad konsumtion av nötkött skulle förhålla sig till 
tidigare nivåer av konsumtion. Vi behöver också få en förståelse för hur stor 
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problematiken kring kolorektalcancer är i Sverige idag samt hur problematiken 
har förändrats. Dessa delar kommer därför att förklaras i studiens bakgrund som 
utgör kapitel 2.  I kapitel 3 kommer sedan studiens metod där tillvägagångssätt 
och val av data redovisas. Studiens resultat i form av förändrad köttkonsumtion, 
förändrad risk för kolorektalcancer samt förändrat antal fall av kolorektalcancer i 
Sverige redovisas i kapitel 4. I kapitel 5 förs en diskussion kring resultatet och i 
kapitel 6 redovisas slutligen vilka slutsatser som kan dras från studien. 
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2. Bakgrund 

2.1 Nötköttskonsumtion i Sverige 

Efter att vi nu har utrett hur införandet av en klimatskatt på nötkött i Sverige 
skulle kunna se ut är nästa steg att få en överblick över hur konsumtionen av 
nötkött har förändrats och hur den ser ut idag. 

Den svenska totalkonsumtionen av kött har ökat stadigt sedan Sveriges EU-
medlemskap, 1995, vilket illustreras i Figur 1. 2016 var konsumtionen av kött 
rekordhög i Sverige men under 2017 minskade den (Jordbruksverket, 2018a).  

 

 
Figur 1: Totalkonsumtionen av kött i Sverige under perioden 1995-2016 uppdelat på 
köttslagen nöt, gris, fjäderfä, får och övrigt (Jordbruksverkets statistikdatabas, 
2018a). 
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Totalkonsumtionen av nötkött har följt ungefär samma utveckling, vilket 
illustreras i figur 2. Även nötköttsförbrukningen minskade under 2017 (Lannhard, 
2018). Sveriges förbrukning av nötkött är dock betydligt större än EU-
genomsnittet och var 2016 24,5 kg/person medan EU-genomsnittet var 14,4 
kg/person (Jordbruksverket, 2018b). 
 
 

 
Figur 2: Totalkonsumtionen av nötkött i Sverige under perioden 1995-2016 
(Jordbruksverkets statistikdatabas, 2018a). 

 
Viktigt att ha med sig är att totalkonsumtionen inte visar hur mycket kött som äts 
av befolkningen i Sverige, d.v.s. den visar inte hur mycket kött som i genomsnitt 
äts i Sverige varje år (Jordbruksverket, 2018a). Vad totalkonsumtionen visar är 
konsumtionen av kött i slaktad vikt, där även delar som inte äts, senor, ben, 
putsfett mm., räknas in (Jordbruksverket, 2018a). I totalkonsumtionen ingår även 
andra förluster som sker mellan slakteri och gaffel (Jordbruksverket, 2018a). 
Totalkonsumtionen ska alltså inte ses som ett mått på hur mycket kött som äts i 
Sverige utan kan mer användas för att se en trend i konsumtionen. 

Den svenskproducerade andelen av förbrukningen har minskat kraftigt, från 
nästan 90% 1995 till 53,5% 2017 (Lannhard Öberg, 2018). Under de senaste 5 
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åren har denna trend dock stannat av och planat ut (Lannhard Öberg, 2018). 
Importen av nötkött sker främst från andra delar av EU (Lannhard Öberg, 2018).  

2.2  Jordbrukets utsläpp och införande av en klimatskatt 
på nötkött 

Till en början måste vi få en förståelse för hur utsläppen av växthusgaser från det 
svenska jordbruket ser ut samt hur de har förändrats under de senaste årtiondena 
för att få en bild av hur stor problematiken kring växthusgasutsläpp från 
jordbruket är, och hur detta skulle kunna ligga till grund för ett införande av en 
klimatskatt på nötkött. Det är också viktigt att vi förstår varför utvecklingen sett 
ut som den gjort för att kunna förstå vilka åtgärder som är rimliga att genomföra 
för att minska utsläppen. 

Som illustreras i figur 3 har utsläppen från det svenska jordbruket långsamt 
minskat sedan 1995 och låg 2017 på ca 7,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 
vilket motsvarade knappt 14% av de svenska utsläppen av växthusgaser 
(Naturvårdsverket, 2018). Denna minskning har främst berott på reducerad 
djurhållning (framför allt mjölkkor och grisar) och delvis även på minskad 
användning av mineralgödsel (Naturvårdsverket, 2018). 
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Figur 3: Utsläpp av växthusgaser från det svenska jordbruket under perioden 1995-
2017 (SCB, 2018). 

För att minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket i Sverige har åtgärderna 
hittills bland annat bestått i att effektivisera produktionen, omställning till 
förnybar energi samt åtgärdsprogram för att minska matsvinnet (Marksten et al., 
2018). Utöver detta har Sverige också som mål att minska växthusgasutsläppen 
genom att stimulera hållbar konsumtion (Marksten et al., 2018). För att minska 
livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan, och därigenom stimulera hållbar 
konsumtion, listar Jordbruksverket tre viktiga åtgärder; Underlätta klimatsmart 
livsmedelskonsumtion, minska köttkonsumtionen och minska matsvinnet (Hjerpe, 
2012). Fortsatt menar Jordbruksverket att en skatt på nötkött är ett lämpligt 
styrmedel (Hjerpe, 2012). 

En klimatskatt på nötkött skulle alltså vara ett bra styrmedel för att minska 
jordbrukets negativa påverkan på klimatet. Skatten kan sättas på olika sätt men 
ska företrädesvis implementeras på ett sätt så att den dels får önskad effekt, dels 
är kostnadseffektiv och dels är genomförbar i praktiken.  

Sedan tidigare har vi konstaterat att köttproduktionen och framförallt 
nötköttsproduktionen står för en betydande del av utsläppen från jordbruket och 
enligt Povellato et al. (2007) skulle en skatt på växthusgaser från jordbruket vara 
ett kostnadseffektivt sätt att minska dessa utsläpp. En skatt med syfte att minska 
utsläppen från jordbruket skulle kunna implementeras på två olika sätt (Lööv et 
al. 2013): 
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1. En utsläppsskatt (skatt i produktionsled). 

2. En produktskatt (t.ex. Kött, grönsaker och spannmål mm.) utifrån deras 
utsläppsintensitet (skatt i konsumentled). 

 
Generellt sett är en skatt på direkta utsläpp att föredra eftersom den skapar 
incitament att både minska konsumtionen och anpassa produktionsteknologin för 
att minska utsläppen. Problemet med en skatt på de direkta utsläppen inom 
jordbruket är att dessa utsläpp i stor utsträckning är diffusa och därmed svåra att 
mäta, framförallt utsläpp som sker på gårdar på en helt annan plats i världen 
(Lööv et al. 2013). Mätning och övervakning av dessa utsläpp skulle också 
medföra väldigt höga kostnader vilket skulle leda till att kostnadseffektiviteten 
negligeras (Povellato et al. 2007). Samtidigt är potentialen för minskning av 
utsläppen, genom ny teknologi, per kilo producerat nötkött inom EU relativt små 
(Wirsenius, 2011). Detta, tillsammans med stora möjligheter till substitution, är 
enligt Schmutzler och Goulder (1997) förutsättningar som innebär att en 
produktskatt är att föredra. 

En skatt i konsumentled är alltså det mest realistiska sättet att beskatta 
nötkött. På grund av svårigheten att mäta utsläppen skulle beskattningen behöva 
baseras på ett schablonvärde för utsläpp per kilo nötkött (Lööv et al. 2013). Även 
om detta är det mest realistiska sättet att beskatta utsläppen från nötkött så är det 
långt ifrån problemfritt. En skatt baserad på ett schablonvärde tar inte hänsyn till 
de faktiska utsläppen hos enskilda gårdar och gårdarna saknar därmed incitament 
för att minska sina utsläpp (Lööv et al. 2013). Variationen i utsläppsintensitet hos 
olika gårdar är också väldigt stor och beskattningen skulle därmed bli skev och 
orättvis (Lööv et al. 2013). Trots dessa brister framstår en skatt på nötkött i 
konsumentled baserad på schablonvärden för utsläpp per kilo kött som det mest 
framkomliga sättet att beskatta utsläppen från nötköttsproduktionen.  

För att beskatta utsläppen måste skattenivån bestämmas. Säll & Gren (2015) 
utgår från den politiskt instiftade koldioxidskatten som redan finns i Sverige, 
vilket denna studie också kommer att göra. Det går att argumentera för att skatten 
borde vara högre eller lägre men grundprincipen för effektiva klimatskatter är att 
utsläpp ska beskattas likvärdigt och att särregler och nedsättningar skall undvikas 
(Statens offentliga utredningar, 2016).  

Skatten på koldioxid beskrivs som basen för styrningen av utsläpp i den 
svenska icke-handlande sektorn (de utsläpp som inte omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter) (Statens offentliga utredningar, 2016). Syftet med 
skatten är att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt genom att fungera 
som en styrsignal för alla aktörer samt att göra det lönsamt att investera i 
utsläppsreducerande åtgärder. Koldioxidskatten, tillsammans med andra 
styrmedel, ska således bidra till en samhällsekonomiskt effektiv minskning av 
växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att uppsatta etappmål kan nås.  
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Konjunkturinstitutet menar att koldioxidskatten är det viktigaste styrmedlet 
för att det svenska klimatmålet ska nås (Konjunkturinstitutet, 2015). De menar 
fortsatt att koldioxidskatten bör anpassas i den takt som gör att klimatmålet nås 
och idag ligger skatten på 1,15 kr/kilo koldioxid (Sveriges regering, 2018). I detta 
räknas inte energibeskattningen med och det faktiska priset kan därmed bli högre 
(Konjunkturinstitutet, 2015). Beskattningen är dock inte enhetlig och 
skattenedsättning finns för bland annat arbetsmaskiner inom jord- skogs- och 
vattenbruk. För hushåll och inom tjänstesektorn utgår dock full koldioxidskatt. 
Avsteg från en enhetlig koldioxidbeskattning motiveras av risken för 
koldioxidläckage, dvs. att en höjd beskattning leder till att produktionen, och 
därmed dess utsläpp, flyttar till andra länder med mindre strikta åtaganden 
(Statens offentliga utredningar, 2016). 

De verksamheter i Sverige som varken omfattas av koldioxidskatten eller 
EU:s handel med utsläppsrätter är relativt små. Undantaget är jordbrukets utsläpp 
av metan och lustgas (Statens offentliga utredningar, 2016). En anledning till att 
dessa utsläpp inte omfattas av någon beskattning är att de är diffusa och därmed 
svåra att mäta (Konjunkturinstitutet, 2015). Detta gör dem därmed kostsamma 
och svåra att beskatta (Konjunkturinstitutet, 2015). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en skatt på nötkött är ett relevant 
styrmedel för att minska klimatpåverkan från den svenska jordbrukssektorn. Vi 
har också kommit fram till att det i praktiken mest realistiska sättet att beskatta 
nötkött är via ett schablonvärde för utsläpp av växthusgaser per kilo nötkött. 
Slutligen har vi kommit fram till att grundprincipen för effektiva klimatskatter är 
att beskatta utsläpp likvärdigt, vilket inte är fallet idag då utsläpp från jordbruket 
är skattebefriade och vilket samtidigt gör att en konsumtionsskatt inte är optimal 
då nötköttsproduktionens utsläpp inte beskattas likvärdigt.  
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2.3 Kolorektal cancer i Sverige 

Vi har nu gått igenom hur konsumtionen av nötkött har förändrats i Sverige under 
de senaste decennierna. Eftersom vår utgångspunkt är att antalet fall av 
kolorektalcancer påverkas av köttkonsumtionen är det därför intressant att se hur 
förekomsten av kolorektalcancer förändrats i Sverige under de senaste årtiondena.  

Kolorektalcancer, cancer i tjock-/ändtarm, är den fjärde vanligaste 
cancerformen i Sverige efter prostata-, bröst- och hudcancer (Socialstyrelsen, 
2018). År 2016 diagnostiserades 7028 nya fall av kolorektalcancer (inklusive 
cancer i anus) i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). Av dessa var 3370 kvinnor och 
3658 män. Sedan sekelskiftet har antal fall av kolorektalcancer haft en ökande 
trend i Sverige, vilket illustreras i Figur 4, och den trenden gäller för såväl män 
som kvinnor (Socialstyrelsen, 2018).  
 
 

 
Figur 4: Utvecklingen i antal fall av kolorektalcancer per 100 000 invånare under 
perioden 2000-2016 (Socialstyrelsen, 2018). 
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2.4 Sammanfattning av bakgrund 

Vi har sett att konsumtionen av nötkött i Sverige har ökat sedan 1995 men att den 
under de senaste åren har minskat något. För att uppnå klimatmålen behöver 
konsumtionen sannolikt minska betydligt. En klimatskatt på konsumtion av 
nötkött är ett potentiellt bra styrmedel för att minska konsumtionen och därmed 
klimatpåverkan från den svenska nötköttskonsumtionen. Fortsatt har vi sett att 
förekomsten av kolorektalcancer har ökat sedan sekelskiftet och vi har i 
inledningen sett att det finns studier som visar på ett samband mellan konsumtion 
av rött/processat kött och kolorektalcancer. 

Klimatskatten har syftet att minska konsumtionen av nötkött för att minska 
klimatpåverkan. En minskad nötköttskonsumtion kan även ge en minskad 
förekomst av kolorektalcancer. Det betyder att en klimatskatt på nötkött borde 
kunna ge en förbättrad hälsa i form av en minskad förekomst av kolorektalcancer. 
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3. Data och metod 

För att kunna utvärdera hur en klimatskatt på nötkött skulle påverka risken för, 
och antalet fall av, kolorektalcancer i Sverige härleds effekten av en klimatskatt 
via förändrad konsumtion av nötkött till påverkan på risken för kolorektalcancer. I 
detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet samt vilka antaganden som gjorts och 
som ligger till grund för resultatet. 

Metoden utgörs av ett antal steg som illustreras i figur 5. Figuren redovisar 
tillvägagångssättet för att komma fram till hur en klimatkatt på nötkött i Sverige 
kan tänkas påverka folkhälsan i form av effekter på förekomsten av 
kolorektalcancer. Effekterna kvantifieras alltså genom att stegvis, så som 
illustreras i figuren, beräkna effekterna av klimatskatten på nötkött. Empirisk data 
saknas för att genom ekonometri kunna skatta hur en klimatskatt på nötkött skulle 
påverka förekomsten av kolorektalcancer. Vi kan däremot använda empiriska 
studier för att göra antaganden och därigenom stegvis, enligt figur 5, kunna 
beräkna utfallet av skatten på hälsan, i form av förekomst av kolorektalcancer. 

Det första steget består i att en klimatskatt på nötkött införs. Storleken på 
skatten bestäms utifrån ett schablonvärde för utsläpp per kilo nötkött samt 
Sveriges koldioxidskatt. Klimatskatten uttrycks i kr/kg och antas få ett fullt 
prisgenomslag vilket innebär att prisökningen för ett kilo nötkött är lika stor som 
klimatskatten. Detta antagande anses vara rimligt då exempelvis antagandet om 
fullt prisgenomslag för den nedsatta momsen på livsmedel ansågs vara realistiskt 
(Riksrevisionen, 2018). Den svenska marknaden är också relativt liten och en 
förändring i priset på nötkött i Sverige borde därför inte påverka 
världsmarknadspriset på nötkött.  

Genom prisökningen samt medelpriset för nötkött i Sverige kan den 
procentuella prisökningen sedan räknas fram. För att avgöra vilka effekter det 
ökade priset skulle få för konsumtionen av nötkött behöver vi identifiera hur 
konsumtionen påverkas av en prisförändring. För detta ändamål används 
egenpriselasticiteten, det vill säga den procentuella konsumtionsförändringen vid 
1% prishöjning, för nötkött. Genom den procentuella prisökningen för nötkött 
samt egenpriselasticiteten för nötkött kan den procentuella förändringen i 
konsumtion av nötkött räknas fram. Fortsatt kan den procentuella förändringen i 
nötköttskonsumtion och mängden konsumerat nötkött per person användas för att 
räkna fram hur stor minskningen i konsumerat nötkött skulle vara. För att kunna 
räkna fram hur en minskning i nötköttskonsumtionen sedan skulle kunna påverka 
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antalet fall av kolorektalcancer i Sverige måste ett samband mellan 
nötköttskonsumtion och kolorektalcancer bestämmas. Dessa samband 
tillsammans med förändringen i konsumerat nötkött ger den procentuella 
minskningen i antal fall av kolorektalcancer i Sverige, vilket slutligen, 
tillsammans med siffror på antal fall av kolorektalcancer i Sverige, kan användas 
för att räkna ut hur antal fall av kolorektalcancer i Sverige skulle påverkas av 
införandet av en klimatskatt.  

För att kunna genomföra dessa steg behöver vi data att använda oss av. För 
det första behöver vi data för ett schablonvärde på växthusgasutsläpp från ett kilo 
nötkött. Dessa data ska så långt det går representera det faktiska genomsnittet för 
utsläpp av växthusgaser för ett kilo nötkött som köps i Sverige. Dessa data kan 
hämtas från tidigare genomförda empiriska studier där ett värde för 
växthusgasutsläpp per kilo nötkött har räknats fram. Vidare behövs ett pris på 
utsläpp av koldioxid. Detta har vi redan i bakgrunden tagit fram en siffra på i 
form av den svenska koldioxidskatten. Vi behöver också ett medelpris för ett kilo 
nötkött och denna statistik kan inhämtas från Jordbruksverket. Vi behöver också 
data för egenpriselasticiteten för nötkött. Det finns flera empiriska studier som 
skattar en egenpriselasticitet för nötkött och vad vi är ute efter i denna studie är en 
egenpriselasticitet som så väl som möjligt representerar hur konsumtionen hos 
svenska konsumenter idag skulle förändras av en prishöjning. Slutligen behöver 
vi data för sambandet mellan nötköttskonsumtion och förekomst av 
kolorektalcancer. Dessa data kan hämtas från tidigare utförda empiriska studier. 
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Figur 5: Illustration av metodprocessen för studien. 

3.1 Införande av en klimatskatt på nötkött 

Hur en klimatskatt utformas är av betydelse för att avgöra hur mycket 
konsumentpriserna på nötkött påverkas. Den faktiska skatten på nötkött beror på 
skattenivån per ton utsläpp och utsläppen som produkten orsakar. Att definiera 
utsläppen är inte helt enkelt och kräver ett antal avvägningar. 

För att få fram en skattenivå för nötkött användes gällande koldioxidskatt i 
Sverige, 1,15 kr/kilo koldioxidutsläpp. Nötköttsproduktionen släpper även ut 
andra växthusgaser än koldioxid (primärt metan och lustgas) och utsläppen 
beräknas därför i koldioxidekvivalenter (CO2e). Schablonvärdet för CO2e-
utsläpp för nötkött antas vara 19,8 kg/kilo slaktvikt, utifrån Cederberg et al. 
(2009). Detta är framräknat ut ett livscykelperspektiv och representerar 
produktion i Sverige (Cederberg et al., 2009). I denna uträkning allokerades också 
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15% av utsläppen från mjölkproduktion till nötkött medan resterande 85% 
allokerades till mjölk (Cederberg et al., 2009). Schablonvärdet för 
växthusgasutsläpp per kilo nötkött som används utgår alltså från produktion i 
Sverige. Eftersom cirka 50% av det i Sverige konsumerade nötköttet är importerat 
finns möjligheten att schablonvärdet inte är helt representativt för den svenska 
konsumtionen. Schablonvärdet påverkar dock endast resultatet i den mån att det 
påverkar hur stor skatten på nötkött blir. Skatten är exempelvis inte satt utifrån 
den minskning av växthusgasutsläpp som, enligt vetenskapliga studier, måste ske 
för att klara att hålla jorden under 2 graders uppvärmning och skulle t.ex. bli 
högre om vi bestämde oss för ett högre pris för koldioxidutsläpp. Schablonvärdet 
har därmed ingen direkt påverkan på studiens resultat utöver dess inverkan på 
skattenivån. En fördel med användning av ett schablonvärde är att skatten då inte 
varieras utifrån faktiska utsläpp, vilket gör att konsumtionsminskningen och 
därmed påverkan på förekomsten av kolorektalcancer inte förändras vid 
förändrade utsläpp från nötköttsproduktionen. 

Schablonvärdet för CO2e-utsläpp är satt utifrån slaktvikten och vikten vid 
försäljning är endast ca 70% av slaktvikten (Lannhard Öberg, 2018). Detta 
innebär att utsläppen per kilo nötkött vid försäljning blir högre enligt ekvation 1.  
 

1. 
 

𝐶𝑂2𝑒 − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 (𝑠𝑙𝑎𝑘𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡) 
0,7 𝑘𝑔 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡

=
19,8 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

0,7𝑘𝑔
≈ 28,29 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔 𝑠å𝑙𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 

 
Skattenivån sätts alltså utifrån utsläpp av växthusgaser per kilo nötkött och priset 
för utsläpp av växthusgaser. Denna uträkning illustreras i ekvation 2. 
 

2. 
 

 𝐶𝑂2𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜 𝐶𝑂2𝑒 = 28,29 !" !"!!
!" !å!" !ö!"ö!!

∗

1,15 !"
!" !"!!

≈ 𝟑𝟐,𝟓𝟑 𝒌𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒌𝒊𝒍𝒐 𝒏ö𝒕𝒌ö𝒕𝒕 𝒊 𝒃𝒖𝒕𝒊𝒌 
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3.2 Förändring i pris på nötkött 

Hur priset förändras är av betydelse då det styr hur mycket konsumtionen 
minskar. Det är den procentuella prisförändringen som styr hur konsumtionen 
förändras och den beror på hur högt utgångspriset är på nötkött samt hur stor 
prisökningen är i kronor. Att bestämma priset på nötkött är inte helt enkelt utan 
kräver att en del antaganden görs. 

I denna studie införs skatten på nötkött i konsumentled vilket innebär att 
utgångspriset på nötkött också det måste sättas utifrån konsumentpriset, d.v.s. 
priset i butik. Hur konsumtionen förändras styrs av förändringen på pris som 
konsumenterna möter i butik och det är därför centralt att vi fokuserar på 
konsumentpriserna. Konsumentpriset på nötkött varierar utifrån flera faktorer, 
däribland vilken del av djuret köttet kommer ifrån, vilken form köttet har och 
vilket ursprung köttet har. I denna studie beaktas dock inte dessa aspekter utan ett 
medelpris för nötkött används. Antagandet görs alltså att alla sorters nötkött har 
samma pris. I praktiken skulle olika sorters nötkött få en olika stor procentuell 
ökning i pris och då detta styr konsumtionsförändringen skulle alltså 
konsumtionen av dyrt nötkött minska i mindre utsträckning än konsumtionen av 
billigt nötkött men det är också möjligt att olika priskategorier i praktiken har 
olika egenpriselasticiteter. Hur konsumtionsförändringen skulle skilja sig mellan 
olika sorters nötkött går dock utanför denna studies avgränsningar och fyller 
ingen funktion för studiens syfte. Att göra detta antagande utgör således ingen 
större begränsning och anses därmed vara rimligt.  

I jordbruksverkets sammanställning, Jordbruksstatistisk sammanställning 
2018, redovisas årsmedelpriser från 2012 för olika livsmedel och nötkött delas då 
in i “Nötkött, stek”, “Nötkött, högrev” samt “Köttfärs, enbart av nöt”, vilket 
illustreras i Tabell 1.  
 
Tabell 1: Årsmedelpriser för respektive nötköttssort år 2012 (Jordbruksverket, 
2018c).  

 

2012 års data är den senaste tillgängliga vilket är anledningen till att denna 
används. Hur stor konsumtionsfördelningen ser ut för de tre olika kategorierna 
finns det ingen statistik för. Därför används ett oviktat medelvärde vilket är 

Årsmedelpris 
per kilo 2012 

Nötkött, 
stek 

 Nötkött, 
högrev 

 Köttfärs, 
enbart  
av nöt 

Medelpris 
nötkött 

 98,40 kr  88,60 kr  75,40 kr 87,47 kr 
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samma sak som att anta att fördelningen av konsumtionen är helt jämn mellan 
köttprodukterna. Medelpriset beräknas således till 87,47 kr/kilo nötkött (Tabell 1). 

Efter 2012 finns endast data för utvecklingen i konsumentprisindex (KPI) för 
nötkött, d.v.s. hur priset förändras i förhållande till priset 2010. Förändringen i 
KPI redovisas i Appendix 1. Mellan åren 2012-2017 ökade KPI för nötkött från 
107,11 till 119,78 vilket innebär en procentuell ökning med 11,83%. Antagandet 
görs att ökningen i pris för nötkött följer utvecklingen i konsumentprisindex och 
medelpriset för nötkött 2017 blir då: 

 
3. 
 

  𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 2017 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 2012 ∗
1 +𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 87,47 𝑘𝑟/𝑘𝑖𝑙𝑜 ∗ 1,1183 = 97,82 𝑘𝑟/𝑘𝑖𝑙𝑜 

 

I tredje stycket i kapitlet ”Data och metod” gjordes antagandet att förändringen i 
pris på nötkött blir lika stor som klimatskatten på nötkött. Prisökningen för 
nötkött blir då alltså de 32,53 kr/kilo nötkött som klimatskatten sattes till. För att 
kunna räkna fram hur konsumtionen av nötkött förändras till följd av skatten är 
det dock den procentuella prisökningen vi måste ha. Hur detta räknas fram 
illustreras i ekvation 4. 
 

4. 

 

 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = !"#$$ !"# !"#$ !ö!"ö!!
!"#"$%&'( !ö!"ö!! !"#$

= !",!" !"/!"#$
!",!" !"/!"#$

≈

0,3325 = 𝟑𝟑,𝟐𝟓% 
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3.3 Förändrad konsumtion av nötkött 

Hur konsumtionen förändras är av betydelse då det styr hur stor riskminskningen 
att drabbas av kolorektalcancer blir. Hur stor den procentuella förändringen i 
konsumtionen blir styrs av den procentuella prisökningen samt priselasticiteten 
hos nötkött. För att kunna räkna ut hur stor konsumtionsförändringen blir i vikt 
krävs också storleken på den rådande konsumtionen av nötkött. Konsumtionen av 
nötkött skiljer sig mellan män och kvinnor samt mellan individer som konsumerar 
mycket respektive lite nötkött. Därför kommer dessa skillnader att inkluderas. 
Hur risken för kolorektalcancer påverkas av nötköttskonsumtion beror på om 
nötköttet är processat eller oprocessat och det krävs därför att dessa delas upp. För 
att kunna bestämma hur stor förändringen i konsumtion är krävs det att 
antaganden görs i vart och ett av dessa steg.  

3.3.1 Priselasticitet 

Egenpriselasticiteten för en produkt visar med hur många procent konsumtionen 
på produkten förändras vid en prisförändring på produkten med en procent och 
beräknas genom: 
 

5. 
 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

=
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝐴 (%)

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝐴 (%)
 

 
 
Egenpriselasticiteten blir oftast negativ då en prisökning vanligtvis medför att 
konsumtionen av varan minskar. För att förenkla tolkas ofta egenpriselasticiteten i 
absoluta tal. Om egenpriselasticiteten, uttryckt i absoluta tal, överstiger 1, det vill 
säga om den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet är större än den 
procentuella förändringen av priset, kallas efterfrågad kvantitet för elastisk. Är 
absolutvärdet för egenpriselasticiteten mellan 1 och 0 kallas efterfrågan för 
oelastisk (Lööv och Widell, 2009).  

Lööv och Widell (2009) har skattat egenpriselasticiteteten för nötkött i 
Sverige under perioden 1980-2006 till -0,658. Egenpriselasticiteten för nötkött är 
alltså i detta fall oelastisk, vilket innebär att efterfrågan inte minskar i paritet med 
prisökningen. Det är en stor skillnad mot perioden 1960-1979 då 
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egenpriselasticiteten för nötkött skattades till -1,244 och alltså var elastisk (Lööv 
och Widell, 2009). 

Elasticiteten har skattats ekonometriskt genom modeller som dels utgår från 
statistik för priser och konsumtionsförändringar men som också tar hänsyn till 
andra faktorer som kan påverka konsumtionen.  

Wirsenius et al. (2011) gör utifrån studier från Frankrike, Storbritannien och 
Grekland uppskattningar för olika produkters egenpriselasticitet. De uppskattar att 
nötkött har en egenpriselasticitet på -1,3 men uttrycker att datan de använder är 
begränsad samt baseras på kortsiktiga priselasticiteter och inte på långsiktiga, 
vilket innebär att priselasticiteten är mer känslig för att ha uppstått genom slump 
samt att konsumtionsförändringen möjligen inte är ihållande på lång sikt. 

I denna studie används egenpriselasticiteten, -0,658, från Lööw och Widell 
(2009). Dels på grund av att värdena är skattade utifrån empirisk data och inte 
uppskattade utifrån tidigare studier, och dels på grund av att Lööv och Widell 
(2009) använder data från Sverige medan studierna som Wirsenius et al. (2011) 
baserar egenpriselasticiteten på är genomförda i andra länder i Europa. 
Egenpriselasticiteten som används är från perioden 1980-2006 och är alltså inte 
helt aktuell men den anses ändå vara mer representativ än egenpriselasticiteten 
från perioden 1960-1979. 

3.3.2 Mängd konsumerat nötkött i Sverige 

För att identifiera påverkan på individers hälsa av nötkött behövs information om 
hur mycket nötkött som konsumeras på individnivå. Vi saknar dock information 
om hur stor konsumtionen av nötkött är på individnivå och därför utgår 
beräkningarna från slaktvikten. Förbrukningen (produktion + import – export) av 
nötkött, i slaktvikt, per capita 2017 var 24,5 kg (Lannhard Öberg, 2018). Utifrån 
schablonvärden kan en uppskattning göras av hur mycket av detta som till slut 
hamnar på gaffeln, vilket illustreras i Tabell 2. Att inte all vikt från slakten 
slutligen hamnar på tallriken beror på att det i slaktvikten ingår bland annat ben 
och senor samt att det sker ett visst svinn på vägen (Lannhard Öberg, 2018). 
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Tabell 2: Schablonvärden för förlorad massa från vikten vid slakt till vikten som 
slutligen hamnar på gaffeln samt den totala mängd nötkött som slutligen hamnar på 
tallriken per person och år. 

 
Det finns inga exakta data för hur mycket nötkött en person i Sverige i genomsnitt 
äter under ett år men utifrån dessa antaganden konsumerade genomsnittssvensken 
11,76 kg nötkött 2017. 

3.3.3. Oprocessat kött och processat kött 

Förutom hur mycket kött som konsumeras kan det ha betydelse i vilken form 
köttet konsumeras. Studier tyder på att processat kött medför större risker än 
oprocessat (IARC, 2015). I de 11,76 kg nötkött medelsvensken konsumerade 
2017 ingår oprocessat såväl som processat nötkött. Det finns inga siffror för hur 
stor respektive andel är av den totala nötköttskonsumtionen och därför måste detta 
uppskattas. Detta kan göras utifrån direktkonsumtionen från år 2016 för produkter 
innehållandes nötkött, vilka presenteras i Tabell 4. Direktkonsumtionen visar 
mängden av en vara i den form den når konsumenten och inkluderar därmed även 
andra ingredienser utöver nötkött. (Jordbruksverket, 2018a) 

Tabell 3 visar att huvuddelen av konsumtionen består av färskt och fryst 
nötkött och blandade charkuterivaror. Eftersom flera av varugrupperna baseras på 
olika sorters kött behöver vi avgöra hur mycket nötkött som konsumeras inom de 
olika varugrupperna. Denna beräkning görs utifrån så kallade åtgångstal som visar 
hur stor andel av konsumtionen i de olika varugrupperna som utgörs av nötkött. I 
Tabell 3 redovisas hur stor direktkonsumtionen för respektive varukategori är 
samt åtgångstalen varukategorierna och slutligen hur stor den totala mängden 
nötkött är i respektive varukategori. Åtgångstalen är hämtade från en intervju med 
Monica Eidstedt, statistiker på statistikenheten, Jordbruksverket (Appendix 2), 
och exempelvis är åtgångstalet för köttkonserver 18,86% vilket innebär att 
varugruppen köttkonserver innehåller 18,86% nötkött. 

Nötkött/capita Uppskattad andel av 
slaktvikt 

Högkonsumenter 

Slaktad vikt 1,00 24,5 kg 

Försäljning 0,70 17,15 kg 

Rå vikt 0,64 15,68 kg 

På gaffeln 0,48 11,76 kg 
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Tabell 3: Direktkonsumtionen av varor innehållande nötkött samt åtgångstal och 
total mängd nötkött i respektive varukategori (Jordbruksverkets statistikdatabas, 
2018c). 

 
Hur stor andelen oprocessat respektive processat kött är i dessa kategorier är finns 
det inga data för. Därför görs antagandet att Färskt och fryst nötkött innehåller 
100% nötkött medan de andra kategorierna antas innehålla 100% processat 
nötkött. 

Andelen oprocessat respektive processat kött i direktkonsumtionen räknas då 
ut genom följande beräkningar: 

6. 
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 =
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 +  "𝑟𝑒𝑛𝑡" 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡

=
5,36 𝑘𝑔

5,36 𝑘𝑔 + 12,7 𝑘𝑔
≈ 0,30 

 
7. 
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 =
"𝑟𝑒𝑛𝑡" 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 +  "𝑟𝑒𝑛𝑡" 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡

=
12,7 𝑘𝑔

5,36 𝑘𝑔 + 12,7 𝑘𝑔
≈ 0,70 

 Direktkonsumtion Åtgångstal Mängd nötkött 

Färskt och fryst 
nötkött 

12,7 kg 100% 12,7 kg 

Oblandade 
charkuterivaror 

4,2 kg 4,83% 0,20 kg 

Blandade 
charkuterivaror 

13,7 kg 11,82% 1,62 kg 

Köttkonserver 1,1 kg 18,86% 0,21 kg 

Köttsoppa 3,4 kg 18,52% 0,63 kg 

Djupfrysta 
köttprodukter  
inkl. färdigmat) 

9,5 kg 28,47% 2,70 kg 
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Direktkonsumtionen och den faktiska mängden rent nötkött som slutligen hamnar 
på tallriken är dock inte samma sak (se Tabell 1). Anledningen till det är att även 
delar som inte äts, exempelvis ben, räknas in i vikten för direktkonsumtionen 
(Jordbruksverket, 2018a). Sambanden mellan oprocessat och processat nötkött 
kan dock användas för att göra antaganden om fördelningen mellan respektive 
köttslag. Den totala mängden nötkött per person 2017 antas vara 11,76 kg. 
Andelarna kan sedan användas för att räkna fram årskonsumtionen av “rent” 
respektive processat nötkött 2017: 
 

8.   
 

          Oprocessat 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 oprocessat 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 ∗
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 =  0,7 ∗ 11,76 𝑘𝑔 ≈ 8,27 𝑘𝑔 
 

9. 
 

 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 =
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 

= 0,3 ∗ 11,76 𝑘𝑔 ≈ 3,49 𝑘𝑔 
 
Dagskonsumtionen av oprocessat nötkött respektive processat nötkött för 
genomsnittssvensken blir då: 
 

10. 
 

𝑂𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡/𝑑𝑎𝑔: 
8,46 𝑘𝑔
365

≈ 0,02317 𝑘𝑔 = 23,17𝑔 

 
11. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡/𝑑𝑎𝑔: 
3,30 𝑘𝑔
365

≈ 0,00905 𝑘𝑔 = 9,05𝑔 
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3.3.4 Köttkonsumtion i olika grupper 

Hur hög köttkonsumtionen är varierar i stor utsträckning från individ till individ. 
Den kan också variera mellan olika grupper i samhället och en klimatskatt på 
nötkött skulle därmed kunna ha olika stor inverkan på olika grupper. Information 
kring hur köttkonsumtion skiljer sig mellan till exempel olika inkomstgrupper 
saknas och därför väljer vi här istället att titta närmare på hur köttkonsumtionen 
skiljer sig mellan kvinnor och män samt hur köttkonsumtionen ser ut för gruppen 
högkonsumenter. Syftet med detta är att ge en bild av hur klimatskatten på nötkött 
skulle påverka dessa olika grupper. Eftersom de som exempelvis konsumerar 
mycket nötkött också är de som kommer minska sin konsumtion mest i absoluta 
tal så kommer denna grupp också minska sin risk för kolorektalcancer mest. 
Samma logik gäller även för skillnaderna mellan män och kvinnor. 

Enligt Amcoff et al. (2012) skiljer sig köttkonsumtionen markant mellan 
kvinnor och män samt mellan högkonsumenter och lågkonsumenter. För kvinnor 
var medelkonsumtionen av kött från nöt, gris och lamm var 2010-2011 50 g/dag 
medan högkonsumenterna konsumerade 109 g/dag. För män var 
medelkonsumtionen 80 g/dag medan konsumtionen för högkonsumenterna var 
180g/dag (Tabell 4).  
 

Tabell 4: Köttkonsumtion för kvinnor och män i Sverige enligt Amcoff et al. (2012). 

Enligt Lannhard Öberg (2018) var konsumtionen av de tre köttslagen, vilka är 
inräknade i tabell 5, år 2017 fördelade enligt följande: 41,46% nöt, 55,33% gris 
och 3,21% lamm. Värdena i tabell 5 utgörs alltså till 41,46% nötkött och utifrån 
detta kan nötköttskonsumtionen för respektive grupp räknas fram och ge ett 
resultat enligt Tabell 5. 
 

Tabell 5: Köttkonsumtion för kvinnor och män i Sverige enligt egna beräkningar 
utifrån siffror från Amcoff et al. (2012) och Lannhard Öberg (2018). 

 

Köttkonsumtion (nöt, gris, lamm) Genomsnitt Högkonsumenter 

Kvinnor 50 g/dag 109 g/dag 

män 80 g/dag 180 g/dag 

Nötköttkonsumtion Genomsnitt Högkonsumenter 

Kvinnor 21 g/dag 45 g/dag 

män 33 g/dag 75 g/dag 
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Vi har i kapitel 2.3.3 kommit fram till siffror på konsumtionen av processat 
respektive oprocessat nötkött. Siffrorna i Tabell 5 används således inte som 
värden på konsumtionen utan används endast för att räkna fram en procentuell 
fördelning mellan grupperna.  

Det första steget för att kunna få fram en procentuell fördelning mellan 
grupperna är att få fram hur mycket genomsnittssvensken konsumerar enligt 
Tabell 6. Detta kan vi få genom att ta ett oviktat genomsnitt för män och kvinnor, 
vilket ger resultatet 27 g/dag. Utifrån detta kan vi räkna fram hur kvinnors 
respektive mäns nötköttskonsumtion skiljer sig från genomsnittet enligt ekvation 
11 och 12. 
 

11. 
 
 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟,𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡: 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,!"#$$%&

!"#$%!"#$$!%&"!'($#&"
− 1 = (!" !/!"#

!" !/!"#
) −

1 ≈ −0,2222 = −22,22% 
 

12. 
 
 𝑀ä𝑛,𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡: 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,!ä!

!"#$%!"#!!"#$%"&'!($%
− 1 = (!! !/!"#

!" !/!"#
) − 1 ≈

0,2222 = 22,22% 
 

13. 
 

 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟, ℎö𝑔𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟: !ö!"#$%&'()#$,!"#$$%&
!"#$#%#&''%($#%)*'&$#

− 1 = (
!" !

!"#

!" !
!"#
) −

1 ≈ 0,6667 = 66,67% 
 

14. 
 

 𝑀ä𝑛, ℎö𝑔𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟: 𝐻ö𝑔𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛,!ä!
!"#$#%#&''%($#%)*'&$#

− 1 = (
!" !

!"#

!" !
!"#
) − 1 ≈

1,7778 = 177,78% 
 
Ekvation 11 till 14 ger oss alltså hur mycket nötkött manliga/kvinnliga 
genonsnittskonsumenter respektive högkonsumenter konsumerar i förhållande till 
genomsnittet. Som vi kommit fram till i kapitel 2.3.3 konsumerar 
genomsnittssvensken 23,9 g oprocessat och 9,05 g processat nötkött om dagen. 
Dessa siffror kan vi nu använda tillsammans med resultaten i ekvation 11-14 för 
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att räkna fram hur stor konsumtion respektive grupp har av oprocessat och 
processat nötkött. Resultatet av dessa uträkningar redovisas i Tabell 6. 
 
Tabell 6: Uppdelning av processat och oprocessat nötkött för kvinnor och män 
respektive genonsnittskonsumenter och högkonsumenter 

 

3.4 Effekter av förändrad konsumtion på förekomsten 
av kolorektalcancer 

Det finns ett stort antal studier som undersökt sambandet mellan rött/processat 
kött och kolorektalcancer. International Agency for Research on Cancer (IARC) 
har bland annat analyserat mer än 800 studier på cancer hos människor (IARC, 
2015). De hänvisar bland annat till en meta-analys som finner signifikanta 
samband mellan rött kött och processat kött och kolorektalcancer. Metaanalysen 
visade att ett ökat intag av 100 g rött kött per dag ökade risken för 
kolorektalcancer med 17% medan ett ökat intag av processat kött ökade risken för 
kolorektalcancer med 18%. IARC (2015) analyserar även ett antal kohortstudier 
som undersökt samband till kolorektalcancer (14 för rött kött och 18 för processat 
kött). Av de 14 studierna för rött kött visade hälften på signifikanta samband till 
kolorektalcancer och av de 18 studierna för processat kött visade 12 på 
signifikanta samband till kolorektalcancer. IARC (2015) menar att den stora 
mängden data, de starka sambanden samt de konsekventa resultaten mellan olika 
kohortstudier i olika populationer gör att slump, bias och andra felkällor är 
osannolika förklaringar till sambandet mellan processat kött och kolorektalcancer. 
Däremot, menar IARC (2015), att det inte kan uteslutas att slump, bias eller andra 
felkällor kan förklara sambanden mellan rött kött och kolorektalcancer.  

Nötköttkonsumtion  Genomsnitt Högkonsumenter 

Oprocessat nötkött:   

Kvinnor 18,02 g/dag 38,62 g/dag 

Män 28,32 g/dag 64,36 g/dag 

Processat nötkött:   

Kvinnor 7,03 g/dag 15,08 g/dag 

Män 11,06 g/dag 25,14 g/dag 
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Hur rött och processat kött definieras varierar mellan studierna (IARC, 
2015). Rött kött definieras dock vanligtvis som nöt-, fläsk- eller lammkött eller en 
kombination av dessa medan processat kött vanligtvis definieras som kött till 
största del bestående av nöt, fläsk eller fågel som genomgått någon form av 
bevarandeprocess, exempelvis härdning, rökning eller torkning (IARC, 2015). 

Det finns dock andra meta-analyser och kohortstudier som istället visar på 
tydliga samband även mellan rött kött och kolorectalcancer (Lippi et al, 2016; 
Wolk, 2017; Larsson et al., 2005). I en meta-analys av Lippi et al. (2016) visade 
exempelvis 8/8 analyserade studier på ett signifikant samband mellan rött kött och 
kolorektalcancer. Även Wolk (2017) finner ett samband mellan rött kött och 
kolorektalcancer, baserat på åtminstone sex kohortstudier. Det har även utförts 
studier i Sverige som visar på samband mellan rött kött och kolorektalcancer 
(Larsson et al., 2005). Larsson et al. (2005) undersökte risken för svenska kvinnor 
att drabbas av kolorektalcancer och kom fram till att hög konsumtion av rött kött 
ökade den risken väsentligt. Ett problem med att identifiera ett direkt samband 
mellan rött/processat kött och kolorektalcancer är att andra livsstilsfaktorer också 
kan spela in. Alexander et al. 2011 menar exempelvis att ett högt intag av rött kött 
ofta är kopplat till ett högt intag av alkohol och raffinerat socker samt ett lågt 
intag av frukt, grönsaker och fibrer. Dessa faktorer kan också vara bidragande 
orsaker till den ökade risken för kolorektalcancer. 

Det råder alltså en osäkerhet kring de exakta kopplingarna mellan 
rött/processat kött och kolorektalcancer men sammantaget pekar forskningen på 
att ett samband med största sannolikhet finns. Med detta som grund kommer 
utgångspunkten i denna studie vara att samband finns. De värdena som kommer 
att användas är IARCs värden, vilket innebär att risken att drabbas av 
kolorektalcancer ökar med 17% vid ett ökat intag av rött kött med 100 g/dag 
samt ökar med 18% vid ett ökat intag av processat kött med 50 g/dag.  

Antagandet görs att risken att drabbas av kolorektalcancer, till följd av ett 
minskat intag av oprocessat/processat kött, minskar i samma utsträckning som ett 
ökat intag av rött/processat kött ökar risken. Eftersom det inte finns något 
vetenskapligt underlag för hur ett minskat intag av rött/processat kött påverkar 
förekomsten av kolorektalcancer är det svårt att säga om detta antagande är 
rimligt och hur stor felmarginal antagandet leder till för resultatet. Antagandet 
görs också att sambandet mellan risk för kolorektalcancer och intag av 
rött/processat kött är linjärt, vilket innebär att risken att drabbas av 
kolorektalcancer är direkt relaterad till hur stort intaget av rött/processat kött är. 
Eftersom risken är definierad enligt konsumtion per dag måste också antagandet 
göras att konsumtionen är jämnt fördelat på dagarna under ett år. Dessa 
antaganden ger oss att risken att drabbas kan skriva om enligt: 
 

15. 
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 𝐹ö𝑟 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑙𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔 𝑎𝑣 𝑟ö𝑡𝑡 𝑘ö𝑡𝑡 = −17% 𝑝𝑒𝑟 100𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔 =
−𝟎,𝟏𝟕% 𝒑𝒆𝒓 𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒎𝒊𝒏𝒔𝒌𝒂𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒂𝒈 
 

16. 
 
 𝐹ö𝑟 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑘ö𝑡𝑡 =
−18% 𝑝𝑒𝑟 50𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔 =
−𝟎,𝟑𝟔% 𝒑𝒆𝒓 𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒎𝒊𝒏𝒔𝒌𝒂𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒂𝒈 

3.5 Sammanställning av metod 

 
Tabell 7: De viktigaste siffrorna för uträkningarna i metoden. 

 
   

Utgångspris, nötkött 97,82 kr 

Skatt, nötkött 32,53 kr/kilo 

Procentuell 
prisförändring, nötkött 

33,25% ökning 

Priselasticitet -0,658 

Konsumtion av nötkött: Se tabell 6 

Förändrad risk för 
kolorektalcancer: 

 

Oprocessat nötkött -0,17% per gram 
minskat intag 

Processat nötkött -0,36% per gram 
minskat intag 
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4. Resultat och analys 

Resultatet redovisas i tre steg utifrån hur påverkan härleds från klimatskatt till 
hälsa. Uppdelningen illustreras i Figur 6. Den första delen visar hur mycket en 
klimatskatt på nötkött skulle förändra konsumtionen av nötkött bland Sveriges 
befolkning. Den andra delen visar hur denna förändring i konsumtion i sin tur 
skulle påverka den generella risken att drabbas av kolorektalcancer bland Sveriges 
befolkning. I den tredje och sista delen av resultatet redovisas slutligen hur den 
förändrade risken att drabbas av kolorektalcancer skulle påverka antalet drabbade 
av kolorektalcancer i Sverige årligen. 

 
Figur 6: Resultatdelens tre delar; förändrad konsumtion av nötkött, förändrat risk 
att drabbas av kolorektalcancer och förändrat antal fall av kolorektalcancer. 

4.1 Förändrad konsumtion 

Konsumtionen av nötkött skulle enligt denna studie minska med 21,88% vid 
införande av en klimatskatt på nötkött och beräkningarna som ligger till grund för 
detta resultat redovisas i Appendix 1. Hur mycket denna förändring motsvarar i 
absoluta tal för respektive grupp presenteras i Tabell 8. Resultaten i Tabell 8 
grundar sig på antagandet att den procentuella minskningen i konsumtion skulle 
vara lika stor för respektive grupp, d.v.s. att män och kvinnor respektive 
högkonsumenter och genomsnittliga konsumenter alla skulle minska sin 
konsumtion med 21,88%. Detta antagande innebär att de som konsumerar mycket 
nötkött kommer att minska sin nötköttskonsumtion mest i absoluta tal. 
 

Förändrad 
konsumtion 

Förändrad risk 
för 

kolorektalcancer 

Förändrat antal 
fall av 

kolorektalcancer 
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Tabell 8: Minskad konsumtion av oprocessat och processat nötkött för män och 
kvinnor respektive för högkonsumenter och genomsnittskonsumenter 

 
Dyhr och Smed (2013) visar på att förändringen i konsumtion av nötkött skulle 
kunna bli väsentligt större vid införande av en klimatskatt på nötkött, nämligen en 
minskning med ca 32%. Dyhr och Smed (2013) använder dock andra data i sina 
beräkningar och studerar Danmark vilket förklarar skillnaderna i utfallet. Dyhr 
och Smed (2013) utgår bland annat från ett pris på koldioxid på 0,76 DDK/kilo, 
vilket motsvarar 0,89 kr/kiloi, istället för, som i denna studie, 1,15 kr/kilo. Fortsatt 
räknar Dyhr och Smed (2013) med att nötkött har utsläpp på 27,2 kg CO2/kg 
nötkött istället för 28,29 kg CO2/kg nötkött och skatten som sätts på nötkött blir 
då 24,21 kr/kg nötkött (se beräkningar i kapitel 3.1) till skillnad från 32,53 kr/kg 
nötkött vilket är skatten som används i denna studie. Samtidigt utgår Dyhr och 
Smed (2013) från en egenpriselasticitet för nötkött på -1,184 istället för -0,658. 
Utifrån skattenivån skulle vi förvänta oss att förändringen i konsumtion blir 
mindre i Dyhr och Smed (2013) än i denna studie. Dock använder sig Dyhr och 
Smed (2013) av en betydligt större egenpriselasticitet vilket gör att deras studie 
visar en större konsumtionsförändring. 

García-Muros et al. (2017) visar på en minskad nötköttskonsumtion på 7,5% 
till följd av en klimatskatt på nötkött. Den minskningen grundar sig dock på en 
klart lägre skatt, vilken utgår från ett pris på koldioxid på endast 0,025 euro/kg, 
vilket motsvarar 0,24 kr/kgii. Jämförelsevis använde sig denna studie av en skatt 
på koldioxid på 1,15 kr/kg, vilket är mer än fyra gånger så mycket. 
Konsumtionsminskningen i denna studie är dock inte fyra gånger så stor som i 
                                                        
i Enligt riksbankens valutakurs 2012-12-14 
ii Enligt riksbankens valutakurs 2017-06-30 

Förändring i 
nötköttkonsumtion  

Genomsnitt Högkonsumenter 

Oprocessat nötkött:   

Kvinnor -3,94 g/dag -8,45 g/dag 

män -6,20 g/dag -14,08 g/dag 

Processat nötkött:   

Kvinnor -1,54 g/dag -3,30 g/dag 

män -2,42 g/dag -5,50 g/dag 
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García-Muros et al. (2017)  och i den kontexten är alltså 
konsumtionsminskningen av skatten på nötkött relativt större i García-Muros et 
al. (2017). 

Minskningen i konsumtion på 21,88% i denna studie skulle alltså kunna vara 
ett troligt utfall av skatten men, utifrån vad tidigare studier kommit fram till, finns 
möjligheten att minskningen hade varit ännu större. Skulle den procentuella 
minskningen i konsumtion vara större skulle även den absoluta minskningen i 
konsumtion som presenteras i Tabell 8 bli större. 
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4.2 Förändrad risk för kolorektalcancer 

 
Tabell 9 visar att en klimatskatt på nötkött generellt skulle minska risken för 
kolorektalcancer i Sverige. Risken att drabbas av kolorektalcancer till följd av 
intag av oprocessat nötkött minskar mer än den gör för intag av processat nötkött. 
Risken att drabbas av kolorektalcancer minskar också mer för män än för kvinnor 
och mer för högkonsumenter än den gör för genomsnittet. Män äter generellt sett 
mer kött än kvinnor och skulle därmed drabbas hårdare ekonomiskt av skatten. 
Detsamma gäller för högkonsumenter som får betala ett högre ekonomiskt pris för 
sin livsstil. Dock är dessa grupper samtidigt de som skulle minska sin risk för 
kolorektalcancer mest i och med införandet av en klimatskatt på nötkött. Den 
grupp som drabbas mest ekonomiskt av skatten är alltså samtidigt de som skulle 
få störst vinster ur ett hälsoperspektiv. Eftersom egenpriselasticiteten för nötkött 
uttryckt i absoluta tal är mindre än 1 kommer individer i alla grupper att betala 
mer i skatt än vad de sparar i minskad konsumtion. Anledningen till det är att den 
procentuella prisökningen blir större än den procentuella minskningen i 
konsumtion. 
 
Tabell 9: Riskförändring för kolorektalcancer för genomsnittliga manliga och 
kvinnliga nötköttskonsumenter samt högkonsumerande manliga och kvinnliga 
nötköttskonsumenter. Risken är uppdelad i riskförändring till följd att ändrat intag 
av oprocessat nötkött samt ändrat intag av processat nötkött. 

 

Förändrad risk för 
kolorektalcancer  

Genomsnitt Högkonsumenter 

Oprocessat nötkött:   

Kvinnor -0,67% -1,44% 

Män -1,05% -2,39% 

Processat nötkött   

Kvinnor -0,55% -1,19% 

Män -0,87% -1,65% 
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Resultatet visar på att införandet av en skatt på nötkött, utifrån den svenska 
koldioxidskatten, skulle ha en viss effekt på förekomsten av kolorektalcancer. 
Minskningen i risk är dock relativt liten och skulle endast innebära ca 1% lägre 
risk för kvinnor och knappt två 2% lägre risk för män för befolkningen i stort. 
Eftersom skatten enbart baseras på kostnaden för klimatpåverkan så kan 
hälsovinsterna, i form av minskad risk för kolorektalcancer, ses som en extra 
bonus till skattens huvudsakliga syfte, vilket är att minska klimatpåverkan från 
nötköttsproduktionen. Även om den minskade risken är relativt liten så innebär 
den alltså en positiv bieffekt för klimatskatten. Resultatet beror på nivån på 
klimatskatten och hade en högre skatt än den i den här studien implementerats 
hade det medfört att risken att drabbas av kolorektalcancer skulle minska ännu 
mer. 
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4.3 Förändrat antal fall av kolorektalcancer 

7028 personer, varav 3370 var kvinnor och 3658 var män, drabbades av 
kolorektalcancer i Sverige 2016. Detta antal skulle ha reducerats med 111 fall om 
en klimatskatt på nötkött hade funnits i Sverige (Tabell 10). Minskningen hade 
varit större för män än för kvinnor men fler män än kvinnor hade fortfarande 
drabbats av kolorektalcancer totalt sett. Antalet förhindrade fall av 
kolorektalcancer är relativt få men eftersom det är en bieffekt, och inte det 
huvudsakliga syftet med köttskatten, så är det ändå ett betydande antal. 
Behandling av kolorektalcancer kostar i Sverige uppskattningsvis 72 000-75 000 
kr/patient för behandling under sex månader (Pettersson et al. 2012). Detta skulle 
innebära att 111 förhindrade fall av kolorektalcancer skulle bespara sjukvården ca 
8 miljoner kronor per år. Detta är dock bara en liten del av de totala kostnaderna. 
Trafikverket (2018) uppskattar exempelvis att produktionsbortfall utgör nästan 
80% av den totala kostnaden vid en allvarlig skada i trafiken, vilket skulle kunna 
motsvara ett fall av kolorektalcancer. Vidare uppskattar Trafikverket (2018) 
värdet av ett statistiskt liv till 40,5 miljoner kronor. Hur många som dör i 
kolorektalcancer ingår inte i denna studie men om endast ett fåtal av de drabbade 
skulle dö så skulle kostnaden för detta vida överstiga sjukvårdskostnaden.   
 
Tabell 10: Förändring i antal fall av kolorektalcancer i Sverige till följd av 
införandet av en klimatskatt på nötkött. 

 
 
 
 
 
  

Förändring i antal 
fall av 
kolorektalcancer 

 

Kvinnor -41 st 

män -70 st 

Totalt -111 st 
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4.4 Datakvalitet 

Data som används i studien är i flera fall inte optimal, dels då uppdaterad data i 
flera fall saknas och dels då viss data saknas och antaganden i stället fått ligga till 
grund för utfallet. Data för egenpriselasticitetet grundar sig exempelvis på data 
över konsumtionen 1980-2006. Hur relevanta dessa siffror är för en skatt som 
skulle införas idag är väldigt svårt att säga. Fortsatt saknas aktuell data för 
medelpriset på nötkött och data som används i studien grundar sig istället på 
medelpriset från 2012 och utvecklingen i konsumentprisindex. Data på 
medelpriset på nötkött från 2012 är också uppdelat i tre kategorier; ”Nötkött, 
stek”, “Nötkött, högrev” samt “Köttfärs, enbart av nöt”. Medelvärdet för nötkött i 
denna studie bestämdes genom ett oviktat genomsnitt för dessa tre kategorier och 
hur väl detta stämmer överens med det faktiska medelvärdet är därför osäkert.  

Det saknas också data för hur mycket nötkött som i praktiken äts i Sverige. 
Studiens siffor är därför baserade på antaganden utifrån förbrukning och 
direktkonsumtion, vilket gör att det är osäkert hur representativa siffrorna i 
studien är för den faktiska nötköttskonsumtionen. Det saknas också data för hur 
stor andelen av det konsumerade nötköttet i Sverige som är processat och studiens 
siffror utgår därför från antaganden utifrån direktkonsumtionen och åtgångstal för 
produkter innehållande nötkött. 

Studien utgår ifrån att skatten på nötkött sätts utifrån att priset per kilo 
utsläpp av koldioxidekvivalenter ska vara lika högt för nötkött som den svenska 
koldioxidskatten. Detta medför att hur hög skatten blir beror på hur höga utsläpp 
ett kilo nötkött har. I denna studie användes ett schablonvärde från 2009 för 
utsläpp av koldioxidekvivalenter från produktion av nötkött i Sverige. För det 
första är det svårt att säga hur utsläppsintensiteten utvecklats i Sverige till och 
med 2018 och för det andra importeras nästan hälften av nötköttet som 
konsumeras i Sverige. Hur väl detta schablonvärde stämmer överens med de 
faktiska utsläppen från nötkött konsumerat i Sverige idag är svårt att säga, vilket 
också innebär att skatten möjligen borde sättas annorlunda. 
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4.5 Känslighetsanalys 

Studiens resultat vilar på flera antaganden. Hur dessa antaganden görs spelar stor 
roll och med antagandena medföljer stora osäkerheter i studiens resultat. 
Exempelvis finns det inga exakta siffror på hur mycket nötkött som äts i Sverige. 
Det finns inte heller några exakta siffror för hur stor andel av nötköttet som är 
processat eller hur stort medelpriset för nötkött egentligen är. Dessa antaganden 
anses dock inte utgöra den största osäkerheten för utfallet i resultatet.  

Egenpriselasticiteten för nötkött och risken att drabbas av kolorektalcancer 
till följd av intag av processat/oprocessat nötkött antas däremot vara osäkra 
antaganden.  Wirsenius et al. 2011 antar exempelvis att egenpriselasticiteten för 
nötkött är -1,3 medan Jordbruksverket 2009 uppskattar egenpriselasticiteten för 
nötkött i Sverige 1960-1979 till -1,244. -1,3 var det lägsta värdet i undersökt 
litteratur och användes därför som det högsta värdet på egenpriselasticiteten i 
känslighetsanalysen. Ett högsta värde för egenpriselasticiteten hittades inte i 
undersökt litteratur utan uppskattades vara -0,3. 

Risken för kolorektalcancer vid intag av nötkött varierade i hög utsträckning 
i litteraturen och flera studier visade inte på någon ökad risk överhuvudtaget. 
Istället för att använda högsta och lägsta risk enligt litteraturen genomfördes 
känslighetsanalysen utifrån antagandet att risken var ±10 procentenheter för såväl 
oprocessat som för processat nötkött. De lägsta använda värdena blev då 7% ökad 
risk för kolorektalcancer per 100 g oprocessat nötkött och 8% ökad risk för 
kolorektalcancer per 50 g processat nötkött medan de högsta värdena blev 27% 
ökad risk för kolorektalcancer per 100 g oprocessat nötkött och 28% ökad risk för 
kolorektalcancer per 50 g processat nötkött. 

Känslighetsanalysen gjordes på antal förhindrade dödsfall per år och visade 
på en stor osäkerhet i resultatet (Figur 7). Egenpriselasticiteten var den variabel 
som medförde störst osäkerhet i resultatet och en egenpriselasticitet för nötkött på 
-1,3 skulle innebära att antalet förhindrade fall av kolorektalcancer uppgår till 220 
personer. Samtidigt skulle en egenpriselasticitet på 0,3 medföra att antalet 
förhindrade fall av kolorektalcancer endast uppgår till 39. Variationen i fall av 
kolorektalcancer varierade för olika risknivåer var inte lika stor som för 
egenpriselasticiteten men variationen var ändå betydande. En riskökning på 27% 
per 100 g oprocessat nötkött tillsammans med en riskökning på 28% per 50 g 
processat nötkött gav 176 stycken förhindrade fall av kolorektalcancer medan en 
riskökning på 7% per 100 g oprocessat nötkött och 8% per 50 g processat nötkött 
endast gav 48 stycken förhindrade fall av kolorektalcancer. 
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Figur 7: Känslighetsanalys för parametrarna egenpriselasticitet och risk för 
kolorektalcancer. 

För att med större säkerhet kunna säga hur många fall som förhindras krävs en 
större säkerhet i hur egenpriselasticiteten för nötkött ser ut. För detta krävs mer 
data om hur konsumenter i Sverige reagerar på prisförändringar på nötkött. Mer 
aktuell data skulle också ge ett bättre värde på egenpriselasticiteten för nötkött 
med utgångspunkten att en skatt skulle implementeras idag. Känslighetsanalysen 
indikerar ändå att en klimatskatt på nötkött skulle ha en viktig effekt på hälsan i 
form av ett minskat antal fall av kolorektalcancer. 
 
 

4.6 Antaganden 

 

Studiens resultat bygger på flera antaganden som påverkar utfallet I resultatet. Ett 
viktigt antagande är att elasticiteten för nötkött fungerar enligt ett linjäert 
samband, d.v.s. att konsumtionen förändras i lika hög grad oberoende av hur stor 
den faktiska prisökningen är för en vara eller av i vilken samhällsklass 

0 50 100 150 200 250 

Risk för kolorektalcancer 

Egenpriselasticitet 

Antal förhindrade fall av kolorektalcancer 

Känslighetsanalys för antal 
förhindrade fall av 
kolorektalcancer  



49 

konsumenten befinner sig. I själva verket är det inte alls säkert att 
egenpriselasticiteten är linjär utan hur en prisökning påverkar konsumtionen 
skulle t.ex. kunna bero dels på vilken ekonomisk ställning konsumenterna har 
och/eller från vilket utgångspris prisökningen sker. Om egenpriselasticiteten är 
linjär innebär det exempelvis att en ökning i pris från 50 kr till 100 kr påverkar 
konsumtionen i samma utsträckning som en ökning i pris från 100 kr till 200 kr. 
Exakt hur en klimatskatt på nötkött, i den storleksordning som använts i studien, 
skulle påverka konsumtionen av nötkött i Sverige i praktiken är därför svårt att 
säga. Det är också mycket möjligt att olika samhällsgruppers konsumtion skulle 
påverkas väldigt olika av en skatt på nötkött. För människor med god ekonomi är 
det möjligt att en så pass liten prishöjning inte skulle påverka deras konsumtion 
nämnvärt medan en liten prishöjning skulle kunna påverka människor med sämre 
ekonomis konsumtion i en klart större utsträckning. Nötkött har också olika pris 
beroende på vilken del av kon köttet kommer ifrån. Den procentuella 
prisökningen blir, med skattesättningen i denna studie, mindre för dyra delar av 
kon vilket gör att konsumtionen av dessa produkter antagligen minskar i en 
mindre utsträckning. 

Ett annat antagande som gjorts i studien är att risken för kolorektalcancer 
ökar linjärt med ett ökat intag av nötkött. Om detta stämmer i praktiken är ytterst 
osäkert. Det skulle kunna vara så att nötkött, oprocessat eller processat, inte har 
någon påverkan på kolorektalcancer i små mängder men att det över en viss gräns 
av konsumtion ökar risken att drabbas. Hur intaget ser ut skulle också kunna 
påverka hur risken för kolorektalcancer påverkas. Det är inte alls säkert att någon 
som äter mycket nötkött vid enstaka tillfällen och någon som äter små mängder 
nötkött ofta får samma förhöjda risk för kolorektalcancer, även om de totalt sett 
äter lika stora mängder nötkött. Utöver detta finns det flera möjliga faktorer som 
skulle kunna spela in för hur stor risken att drabbas av kolorektalcancer, 
exempelvis vikten hos individen, hur aktiv individen är eller hur 
genuppsättningen hos individen ser ut. Exakt hur stor inverkan en klimatskatt på 
kött skulle ha på förekomsten av kolorektalcancer just i Sverige är därför svårt att 
säga. 
 
 

 
 

 
 
. 
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5. Diskussion 

5.1 Klimatskatt på nötkött 

Vi har i bakgrunden kommit fram till att nötköttsproduktionen står för en 
betydande del av växthusgasutsläppen från jordbruket, dels i Sverige men 
framförallt globalt sett. Vi har också sett att det finns studier som visar på att 
konsumtion av nötkött potentiellt skulle kunna ha en negativ inverkan på 
förekomsten av flera vanligt förekommande folkhälsosjukdomar, däribland 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt flera cancerformer. Tesen denna studie 
arbetade efter var att eftersom en minskad konsumtion av nötkött är bra för både 
miljö och hälsa borde således en klimatskatt på nötkött kunna få en bieffekt i form 
av förbättrad folkhälsa. 

I studien gjordes valet att endast studera klimatskattens effekter på 
förekomst av kolorektalcancer. Valet grundade sig i att de starkaste vetenskapliga 
beläggen finns för just kopplingen mellan rött processat/oprocessat kött och 
kolorektalcancer. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband 
mellan införande av en klimatskatt på nötkött och en minskad förekomst av 
kolorektalcancer. Våra resultat antyder också att ett sådant samband finns och att 
drygt 100 fall av kolorektalcancer skulle förhindras vid införande av en skatt på 
nötkött på 32,53 kr/kilo. 

Vi har också visat på att införande av en konsumtionsskatt på nötkött skulle 
vara det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet för att minska utsläppen från 
nötköttsproduktionen. En sådan skatt skulle ha som huvudsyfte att minska 
växthusgasutsläppen från jordbruket genom en minskad konsumtion av nötkött. I 
denna studie har vi dock inte tittat på vilka effekter en klimatskatt på nötkött 
skulle få på utsläppen av växthusgaser utan har istället tittat på en av bieffekterna 
skatten skulle kunna föra med sig. En klimatskatt på nötkött skulle kunna ge 
bieffekter även på andra miljöproblem då boskapsuppfödningen bidrar till bland 
annat förlorad biodiversitet, övergödning och försurning. Denna studie har dock 
inte behandlat vilka effekter en klimatskatt på nötkött skulle ha på varken utsläpp 
av växthusgaser eller andra miljöproblem utan istället på vilka effekter den skulle 
kunna få på hälsan hos människor i Sverige.  

Den hälsoeffekt studien har valt att studera var alltså förekomsten av 
kolorektalcancer. I inledningen såg vi att en minskad köttproduktion, och därmed 
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en skatt på nötkött, skulle kunna minska även förekomsten av andra sjukdomar 
men hur klimatskatten skulle påverka förekomsten av dessa har inte behandlats i 
denna studie. Det är alltså endast en av flera potentiella hälsoeffekter som en 
klimatskatt på nötkött skulle kunna få som har undersökts i denna studie.  
Effekten av en klimatskatt på nötkött som undersöks i denna studie är således 
relativt smal. Den totala effekten av klimatskatten skulle följaktligen kunna bli 
betydligt större ur såväl miljöperspektiv som hälsoperspektiv. 

Trots att det alltså är en relativt liten del av den totala effekten som 
undersöks i denna studie så visar studiens resultat att den är helt klart märkbar. 
111 förhindrade fall av kolorektalcancer är en effekt som inte är jättestor men som 
samtidigt är en ”gratis-effekt”, det vill säga en effekt som tillkommer utan att den 
är vad skattens syfte är att uppnå. Som nämnt i analysen så för förhindrade 
sjukdomsfall också med sig ekonomiska effekter. Dessa består, förutom den 
samhällsekonomiska vinsten i form av förhindrade dödsfall, av minskade 
sjukvårdskostnader och minskat produktionsbortfall med mera. Totalt sett kan 
alltså effekten på kolorektalcancer ge helt klart betydande resultat för såväl hälsa 
som ekonomi. 

Resultatet i denna studie visar att det skulle vara i grupperna ”män” och 
”högkonsumenter” som konsumtionen av nötkött skulle minska mest. Det skulle 
också vara i dessa grupper som risken för kolorektalcancer skulle minska mest 
och därmed skulle också antalet förhindrade fall av kolorektalcancer bli störst i 
dessa grupper. Känslighetsanalysen indikerade att det råder en osäkerhet i hur stor 
förändringen i kolorektalcancer skulle vara, men alla utfall visade samtidigt att 
förekomsten skulle minska. 

Kolorektalcancer är inte den enda sjukdomen som konsumtion av nötkött 
skulle kunna ha ett samband till. Den totala hälsoeffekten av klimatskatten på 
nötkött skulle därmed kunna bli större än vad denna studie visar. Om den totala 
hälsoeffekten blir större innebär det också att den ekonomiska vinsten blir större 
än vad denna studie antyder. Springmann et al. (2018b) har tittat på en global 
skatt på kött, och har kommit fram till att en sådan skatt skulle kunna förhindra 
över 200 000 dödsfall och minska globala sjukvårdskostnader med 14%. En skatt 
på endast nötkött som införs i Sverige skulle inte få lika stora effekter men 
antagligen klart större än endast de som behandlas i denna studie. Utöver detta 
skulle skatten få effekter på miljön, och framförallt klimatet, vilket i sin tur skulle 
kunna bidra till en ekonomisk vinst, i form av exempelvis bevarade 
ekosystemtjänster. 

Anledningen till att skatten i denna studie sattes som en klimatskatt istället 
för en hälsoskatt var att det, utifrån att Sverige har väldigt ambitiösa utsläppsmål 
för jordbruket, ansågs vara mer troligt att en skatt på nötkött kommer införas i 
Sverige av klimatskäl än av hälsoskäl. Sverige har inga liknande mål när det 
kommer till folkhälsan även om Sverige har hälsoskatter på exempelvis cigaretter, 
tobak och snus. Utsläppen från nötköttsindustrin är idag helt obeskattade och att 
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de framöver kommer att införas någon form av beskattning på dem får anses vara 
troligt. De ambitiösa klimatmålen medför att införande av klimatskatt på nötkött 
är troligt givet att målen ska uppnås. Det är därför viktigt att det finns en holistisk 
kunskap kring vilka effekter en skatt på nötkött kan få i praktiken 

Att det inte finns någon klimatskatt på nötkött i Sverige idag kan bero på 
flera saker. Vi har bland annat sett att det är svårt att beskatta de faktiska 
utsläppen från nötköttsproduktionen på grund av höga transaktionskostnader och 
svårigheter att mäta utsläppen. Alternativet, har vi visat på, skulle vara en 
konsumtionsskatt men en sådan skulle också föra med sig problem i form av att 
beskattningen blir orättvis samt avsaknad av incitament att minska sina utsläpp 
för producenterna. I vårt resultat ser vi att en klimatkatt på nötkött, förutom att ge 
en vinst för klimatet, också kan ge en vinst för hälsan. Hälsovinster blir då 
ytterligare ett incitament för införande av en skatt på nötkött.  

Värt att tillägga är att olika grupper kan påverkas olika av en klimatskatt på 
nötkött beroende på hur mycket nötkött de konsumerar. Vårt resultat tyder på att 
den grupp som äter mest nötkött skulle drabbas hårdast ekonomiskt av skatten 
men att de samtidigt är de som skulle göra störst hälsovinster. Om skatten endast 
hade bidragit till minskade utsläpp av växthusgaser, utan att ge några hälsovinster, 
hade det fortfarande varit den grupp som konsumerade mest nötkött som hade 
drabbats hårdast ekonomiskt men utan att få någon hälsovinst. Hälsovinsterna av 
klimatskatten gör alltså att fördelningen av kostnader och vinster av skatten blir 
mer jämnt fördelad mellan olika konsumentgrupper. 

5.2 Effekter av klimatskatten 

I denna studie gjordes ingen distinktion mellan olika sorters nötkött, förutom den 
mellan processat och oprocessat nötkött. I realiteten finns olika 
styckningsdetaljer, exempelvis rostbiff, entrecote och högrev med flera. Dessa 
styckningsdetaljer anses vara olika fina och har därmed också olika pris. Om 
utsläppen för dessa delar allokeras efter vikt skulle det innebära att klimatskatten 
på dem per kilo blir lika hög. Eftersom de har olika pris före beskattning innebär 
detta således att den procentuella prisökningen blir olika, vilket i sin tur skulle 
leda till att konsumtionsminskningen blir mindre för de dyra produkterna om 
egenpriselasticiteten antas vara samma för alla styckningsdetaljer. Billiga 
styckningsdetaljer skulle följaktligen få en större procentuell prisökning och 
därmed skulle konsumtionen av dessa minska i större utsträckning.  

En annan viktig del att ha med i beaktande, och som inte tas med i 
beräkningarna i denna studie är hur en minskad konsumtion av nötkött påverkar 
konsumtionen av andra produkter eller tjänster. Detta kallas för den indirekta 
rebound-effekten och innebär effekten som blir av att människor, i och med sin 
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minskade konsumtion av en vara, istället konsumerar mer av något annat. Det 
finns också en möjlighet att det inte blir någon rebound-effekt och det kan till och 
med vara så att en minskad konsumtion av nötkött även leder till minskad 
konsumtion av andra produkter. I vår studie var exempelvis den absoluta 
egenpriselasticiteten mindre än 1 vilket innebär att prisökningen på nötkött är 
större än konsumtionsminskningen. Det betyder i sin tur att konsumenter i 
genomsnitt lägger mer pengar på nötkött efter införandet av skatten och har 
således mindre pengar att lägga på annan konsumtion. 

Dessa effekter påverkar hur stor minskningen av kolorektalcancer i själva 
verket skulle bli. Ett sätt att i viss mån inkludera detta i denna studie hade kunnat 
vara att använda korspriselasticiteten för nötkött. Korspriselasticiteten visar hur 
mycket konsumtionen av en produkt/produktgrupp påverkas av en prisförändring 
på en procent hos en annan produkt/produktgrupp. Den skulle exempelvis kunna 
beskriva hur konsumtionen av gris, fågel, fisk eller grönsaker påverkas av en 
förändring i pris på nötkött. Eftersom exempelvis fläskkött, utifrån denna studie, 
påverkar förekomsten av kolorektalcancer på samma sätt som nötkött hade ett 
byte från konsumtion av nötkött till fläskkött inte gjort någon skillnad för 
förekomsten av kolorektalcancer och således hade klimatskatten inte gett någon 
effekt alls på förekomsten av kolorektalcancer. Som vi såg i inledningen finns det 
studier som visar att konsumtion av grönsaker och frukt däremot minskar risken 
för kolorektalcancer och hade den minskade konsumtionen av nötkött ersatts av 
konsumtion av grönsaker och frukt hade istället effekten på förekomsten av 
kolorektalcancer förstärkts och varit större än vad resultatet i denna studie visar. 
Problemet med att inkludera korspriselasticiteten är att den är väldigt osäker och 
därför gjordes avvägningen att den inte skulle tillföra något till denna studie. 
Hade osäkerheten inte varit så pass stor hade korspriselasticiteten varit ett bra sätt 
att kunna inkludera rebound-effekten. 

För att kunna styra rebound-effekten skulle ett alternativ kunna vara att 
komplettera skatten med subventioner. Vid sådana subventioner skulle dock en 
avvägning behöva göras för om subventionerna ska användas som 
klimatsubventioner eller hälsosubventioner. Briggs et al. 2013 visar på att det som 
är bäst ur hälsosynpunkt inte alltid är det som är bäst ur klimatsynpunkt och 
eftersom syftet med skatten i denna studie är att minska utsläppen av 
växthusgaser och det är därför rimligt att tänka sig att eventuella subventioner i 
första hand skulle användas för att gynna klimatet och inte folkhälsan. Hade syftet 
med subventionerna varit att gynna folkhälsan hade ett alternativ varit att använda 
intäkterna från skatten på nötkött till att subventionera frukt och grönsaker. 
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5.3 Framtida studier 

I denna studie används en metod för att beskriva hur en klimatskatt på nötkött 
skulle kunna föra med sig en positiv effekt för hälsan. Det är, som tidigare nämnt 
endast en av flera potentiella positiva hälsoeffekter som en klimatskatt på nötkött 
skulle kunna föra med sig. Framtida studier skulle kunna genom en liknande 
metod kunna undersöka andra hälsoeffekter. Det skulle kunna handla om 
exempelvis effekter på diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller andra 
cancerformer. Fler studier behövs dock också för sambanden mellan konsumtion 
av nötkött (och möjligen andra köttsorter) och dessa sjukdomar för att få en 
säkrare uppfattning om sambanden. Fler studier skulle också behövas för att 
granska det faktiska förhållandet mellan konsumtion av nötkött och 
kolorektalcancer samt studier som undersöker andra aspekter, exempelvis motion 
och konsumtion av frukt och grönsaker, för att få en bättre bild av hur dessa 
spelar in i förekomsten av kolorektalcancer. 

Det skulle också behövas bättre data för att kunna göra säkrare analyser för 
hur en klimatskatt skulle påverka hälsan. Framförallt skulle mer data behövas för 
hur konsumtionsmönster påverkas av olika styrmedel, exempelvis beskattning. 
Dat skulle behövas data som kontinuerligt uppdaterades för att kunna analysera 
aktuella konsumtionsmönster.  

Framtida studier skulle också kunna titta närmare på de ekonomiska 
aspekterna av en klimatskatt på nötkött. I denna studie tas bara några få exempel i 
beaktning för vilka samhällsekonomiska effekter en klimatskatt skulle kunna få 
med en bredare analys, innefattande fler aspekter, skulle behöva göras. 
Samhällsekonomiska aspekter skulle kunna vara ytterligare ett incitament till 
införande av en skatt på nötkött. 

Fler studier skulle också kunna titta närmare på andra sorters kött, vid sidan 
av nötkött. I denna studie utgick skatten ifrån ett klimatperspektiv men framtida 
studier skulle kunna undersöka hur en skatt på kött skulle kunna implementeras 
för att vara så effektiv som möjligt ur ett hälsoperspektiv. Springmann et al. 
(2018b) tittade på en global skatt på kött ur ett hälsoperspektiv och det hade varit 
intressant med liknande studier som istället tittade på en liknande skatt på kött för 
Sverige eller på EU-nivå. Främst eftersom det i praktiken skulle vara lättare att 
implementera en sådan skatt i en mindre skala.  
 
 
 
 
 
  



55 

 
  



56 

6. Slutsats 

Utifrån studiens resultat går det att dra slutsatsen att en klimatskatt på nötkött 
skulle leda till en minskad konsumtion av såväl processat som oprocessat nötkött. 
Det minskade köttintaget medför en totalt sett minskad risk att drabbas av 
kolorektalcancer för Sveriges befolkning. Exakt i vilken utsträckning risken i 
praktiken skulle minska är dock osäkert. Flera faktorer spelar in och datan är flera 
fall otillräcklig vilket gör att osäkerheten i studiens resultat blir relativt stor. Trots 
osäkerheten i hur en klimatskatt på nötkött skulle påverka förekomsten av 
kolorektalcancer i Sverige så är det tydligt att klimatskatten skulle leda till en 
minskning i antal fall av kolorektalcancer. Det beror på att även om det enligt 
IARC finns en viss osäkerhet kring sambandet mellan rött kött och 
kolorektalcancer så fastslår IARC att processat kött ökar risken för 
kolorektalcancer. En skatt på nötkött skulle alltså inte innebära att en avvägning 
mellan miljö, i form av utsläpp av växthusgaser, och hälsa, i form av antal fall av 
kolorektalcancer, måste göras utan tvärtom så skulle klimatskatten innebära att 
båda dessa aspekter påverkas i en positiv riktning. En klimatskatt på nötkött 
skulle alltså vara en möjlig win-win-situation för klimat och hälsa. 

Då studien visar på att hälsoaspekten skulle påverkas positivt av en 
klimatskatt på nötkött skulle detta kunna vara ytterligare ett argument för 
införande av en skatt. Eftersom det är den minskade konsumtionen av nötkött som 
ligger till grund för den positiva påverkan på såväl miljö som hälsa så kan 
slutsatsen dras att även andra styrmedel som minskar konsumtionen av nötkött 
skulle ge en win-win. Ett sådant styrmedel skulle kunna vara att reglera mängden 
nötkött människor får äta. Det känns dock inte som något som är genomförbart i 
nuläget. Ett mer realistiskt styrmedel skulle kunna vara informationsinsatser kring 
hur hälsa och miljö påverkas av nötköttskonsumtion. 

Eftersom sjukvården i Sverige subventioneras genom skattemedel så kan 
slutsatsen också dras att en klimatskatt på nötkött också skulle kunna vara en 
åtgärd som skapar en ekonomisk nytta för samhället. För att med säkerhet kunna 
säga om en klimatskatt skulle bidra till en ekonomisk nytta för samhället, och hur 
stor denna nytta i så fall skulle vara, krävs dock att en helhetsanalys genomförs 
där även nötkötts påverkan på andra sjukdomar räknas in. Kostnader och nyttor 
till följd av en bättre folkhälsa behöver också räknas in men detta ligger utanför 
ramarna för denna uppsats.  
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Slutsatsen kan också dras att en klimatskatt på nötkött skulle påverka olika 
samhällsgrupper olika. Män konsumerar generellt sett mer nötkött än kvinnor och 
det är också en stor skillnad mellan personer som konsumerar stora mängder 
nötkött och personer som konsumerar små. Klimatskatten på nötkött skulle alltså 
ge störst negativa ekonomiska konsekvenser för högkonsumerande män. 
Samtidigt är det denna grupp som skulle göra störst vinst ur ett hälsoperspektiv. 

Slutligen är det viktigaste bidraget från denna studie att en klimatskatt på 
nötkött skulle kunna vara en möjlig win-win för miljö och hälsa. Detta skulle vara 
fallet även om en optimal klimatskatt, baserad på faktiska utsläpp, på nötkött i 
nuläget inte är möjlig och en skatt skulle behöva baseras på schablonvärden. 
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Appendix 1. 

Konsumentprisindex 
 

Utveckling i konsumentprisindex för nötkött under perioden 2010-2017, hämtat 
från Jordbruksverkets statistikdatabas 

 

 

Beräkningar: 
 
Förändring i konsumtion 
 
Den förändrade konsumtionen räknas fram genom den procentuella 
prisförändringen för nötkött multiplicerat med egenpriselasticiteten för nötkött 
enligt: 
 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛
=  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡 = 

33,25% ∗ −0,658 ≈ −𝟐𝟏,𝟖𝟖% 
 

Följaktligen skulle alltså införandet av en klimatskatt på nötkött innebära en 
minskning av konsumerat nötkött i Sverige med 21,88% 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100,00 102,67 107,11 112,32 111,49 112,52 116,93 119,78 
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Appendix 2. 

Frågor till Monica Eidstedt, statistikenheten, Jordbruksverket 
 
Hur stor andel av det processade köttet (charkuterivaror mm.) utgörs av nötkött? 
 
I direktkonsumtionen redovisas förädlade köttprodukter för sig. I 
direktkonsumtionen gör man därför ett avdrag av det som åtgår till förädlade 
charkprodukter ifrån det ”rena” nötköttet. De åtgångstal som används är: 
 
Oblandad chark: 4,83% nöt 
Blandad chark: 11,82% nöt och 0,056%kalv 
Köttkonserver: 18,51% nöt och 0,68% kalv 
Köttsoppa: 6,78% nöt 
Djupfrysta köttprodukter: 28,47%nöt och 0,15% kalv 
 


