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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Utsläpp av växthusgaser är idag ett stort globalt miljöproblem. Majoriteten av nationer 

och fristående forskare är överens om att detta måste förändras, problemet kommer i 

diskussionen om hur detta ska göras och vem som ska stå för kostnaderna. Den här 

rapportens syfte är att analysera de mest frekventa grundprinciperna för rättvis 

fördelning som tas upp i de globala miljöförhandlingarna. Därefter utreds utfallen dessa 

principer skulle ge upphov till om de applicerades år 2005 på de medlemsländer i 

Europeiska Unionen som anslöt före år 2004. Vidare avgränsas studien till att enbart 

behandla tilldelning av utsläppsrätter samt utsläpp av koldioxid. Rapporten bygger 

sedan på den indelning av grundprinciper som presenterades av Mattoo och 

Subramanian (2010) och den modell dessa ger upphov till. Genom att lägga in 

utsläppsdata från de utvalda länderna fås några intressanta resultat. Även om de olika 

principerna ger upphov till kraftigt varierande procentuella förändringar så är de ändå 

överens om vilken förändringsriktning de individuella länderna ska ta. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Greenhouse gas emissions are a major global environmental problem. The majority of 

nations and independent scientists agree that this must change; the problem comes in the 

discussion of how this should be done and who should bear the costs. This report aims 

to analyze the most frequent basic principles of equitable distribution entered in global 

environmental negotiations. Subsequently an investigation is made about the outcomes 

these principles would result in if they were applied in 2005, on the member countries 

of the European Union that joined before 2004. The study is further limited to only 

analyzing the allocation of emission allowances and carbon emissions. The report is 

based on the categorization of the basic principles presented by Mattoo and 

Subramanian (2010) and the model that they generate. By applying emissions data from 

the selected countries some interesting results are obtained. Although the different 

principles give rise to highly variable percentage changes, they nevertheless agree on 

the general direction of the needed change of individual countries. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

En av de stora miljöfrågorna idag är den globala uppvärmningen. Denna uppvärmning 

beror till stor del på utsläpp av växthusgaser vilka gör atmosfären tätare och vilket i sin 

tur hindrar värme att lämna planeten (Perman m.fl., 2011). Att värmen blir kvar på 

jorden ökar temperaturen och ger då upphov till miljöförändringar som till exempel att 

polarisarna smälter och att det blir en höjning av havsnivån (ibid). Andra effekter av 

högre global temperatur är problem med bevattning till jordbruk och risken att viktiga 

havsströmmar byter position. 

 

Av växthusgaserna är koldioxid och vattenånga de klart mest dominanta (Perman m.fl., 

2011). Tillflödet av koldioxid till atmosfären är relativt sett stort och en betydande stock 

finns redan och agerar som isolering. Denna stock av koldioxid bryts långsamt ned av 

naturen genom att bindas i växter och djur, men på grund av användning av främst 

fossila bränslen överskuggar tillflödet denna effekt.  

 

Koldioxid har även den egenskapen att det i stort sett inte har någon betydelse vart 

utsläppen sker, utan de sprids i atmosfären så att effekten blir global (Perman m.fl., 

2011). Alla påverkas därmed av växthuseffekten oavsett vilka utsläpp som görs lokalt. 

Detta är ett viktigt faktum och en av hörnstenarna i den politiska debatt som ämnar ta 

fram en global handlingsplan för utsläppsreduktion. 

 

För att åstadkomma en reduktion av koldioxidutsläpp används ett antal verktyg där de 

vanligaste är beskattning, utsläppstak och handel med utsläppsrätter. Utsläppsrätter är 

en kombination av de båda tidigare verktygen där det sammanlagda antalet rätter 

innebär en reduktion från tidigare nivå samt att handel med dessa medför en prisnivå för 

utsläpp som då får liknande egenskaper med beskattning (Perman m.fl., 2011). 
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Det globala samhället känner till växthusgasernas effekter och har kunskap om de 

verktyg som kan lösa problemen, så varför görs då inte mer? Anledningen är till stor del 

beroende på rättvisa. Eftersom problemet är globalt och samtliga länder bidrar med 

utsläpp, om än i olika hög grad, så är även samtliga länder ansvariga för de nödvändiga 

reduktionerna. Detta är de flesta överens om, bekymren uppkommer vid utformning och 

fördelning. Olika länders syn på rättvis ansvarsfördelning och reducering av utsläpp 

skiljer sig nämligen kraftigt åt. 

 

En mängd förslag om hur klimatpolitiken ska utformas för att vara rättvis och hur 

fördelningen bör se ut har publicerats från både nationer och fristående forskare. Meyer 

(2000) anser till exempel att de sammanlagda globala utsläppen ska begränsas och att de 

individuella ländernas utsläpp sedan ska konvergera mot lika utsläpp per capita. Andra 

författare föreslår att det är de individuella ländernas aggregerade utsläpp och 

betalningsmöjlighet som ska utgöra grunden till reduktionsfördelningen (Baer m.fl., 

2007; Baer m.fl., 2008; Fan m.fl., 2009). Det finns även de som går ifrån individuella 

länder och menar att olika områden har varierande reduktionsmöjligheter och att hänsyn 

behöver tas till detta i fördelningens utformning (Egenhofer och Fujiwara, 2008; den 

Elzen m.fl., 2008).  

 

För att göra denna mångfald överskådlig har även kategorisering av förslagen gjorts där 

liknande förslag har slagits samman. Detta för att belysa de ständigt återkommande 

grundargumenten som förslagen vilar på. Denna kategorisering har mynnat ut i ett antal 

rättviseprinciper som alla leder till olika fördelningsresultat, det vill säga hur bördan av 

de globala reduktionerna fördelas mellan individuella länder. Dessa fördelningsresultat 

är i hög grad intressanta och en av kärnorna i den globala debatt som rör ämnet.  

 

Mattoo och Subramanian (2010) menar att de vanligaste grundprinciperna för rättvis 

tilldelning är; lika utsläpp per capita, rening efter historiska utsläpp, rening efter 

betalningsmöjlighet, bevarande av utvecklingsmöjligheter och slutligen ett 

referensscenario där tilldelning sker efter anpassningskostnaden. Ringius m.fl. (2002) 

har gjort en liknande kategorisering där även de lyfter fram fem grundprinciper. 

Skillnaden i sammansättningen är främst att Ringius m.fl. (2002) har valt tilldelning 

efter lika relativ reduktion och lika välfärdsförändring istället för principen om 

utvecklingsmöjligheters bevarande och principen om anpassningskostnad. I övrigt är de 
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två studierna relativt likartade. Det som saknas i rapporten av Ringius m.fl. (2002) är en 

modell för hur deras principer fördelar reduktionsbördan. Detta gör rapporten av Mattoo 

och Subramanian (2010) mer relevant. 

 

Även regionalt är fördelningsresultaten av stor vikt. Denna rapport kommer därför 

tillämpa dessa principer på de länder som var medlemmar i Europeiska Unionen före år 

2004. Länderna i fråga medverkade i den bördefördelning som följde ur 

Kyotoprotokollet och är relativt sett mer likbördiga än länder i en global jämförelse. 

Efter att resultaten presenterats följer en diskussion där likheter och skillnader belyses 

samt hur dessa påverkar de individuella nationerna. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att först analysera grundprinciperna angående rättvis 

bördefördelning vid global utsläppsreduktion. Därefter utreds vilka utfall dessa skulle 

generera om de applicerades år 2005 på de medlemsländer i Europeiska Unionen som 

anslöt före år 2004.  

 

1.3 Avgränsning 

I rapporten diskuteras endast tilldelning av utsläppsrätter. Detta på grund av att 

utsläppshandel redan används i globala sammanhang samt att det har fördelarna från 

både utsläppstak och skatter. Vidare behandlas endast utsläpp av koldioxid. Beslutet 

kommer dels av att de redan befintliga marknaderna ger goda möjligheter för 

jämförelser och att omfattande forskning redan gjorts vilket leder till god 

datatillgänglighet. Främsta anledningen är dock gasens egenskaper i och med att den har 

försumbara effekter vid utsläppstillfället medan effekterna av den globala stockens 

storlek är betydande. Avgränsning mot medlemsländerna i Europiska Unionen före år 

2004 kommer av att dessa länder, globalt sett, är relativt lika och därmed borde ha 

lättare att komma överens om en gemensam reduceringspolitik. Länderna ingick även i 

den interna bördefördelning som gjorts inom EU utifrån överenskommelsen i 

Kyotoprotokollet år 1997 vilket ger verkliga utfall att göra jämförelser mot. 
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1.4 Metod  

Denna rapport är uppbyggd från de två hörnstenarna börda och rättvisa. Det är här 

teoriavsnittet redogör för vad som är grunden till den upplevda bördan och hur generell 

grundläggande rättvisa ser ut. Bördan presenteras som de kostnader som uppkommer 

vid en samhällsförändring medan delen om rättvisa är mer generell. Teoriavsnittet tar 

även upp hur olika styrmedel påverkar dessa hörnstenar och varför synen på rättvisa kan 

skilja sig mellan olika samhällsgrupper.  

 

Byggt på detta kommer sedan bakgrundslitteraturen in. Den litteratur som valts ut tar 

vid i diskussionen där teorin slutar och belyser de effekter som handel med 

utsläppsrätter leder till. Litteraturavsnittet bygger även vidare på rättvisediskussionen 

och lyfter fram ett antal grundprinciper som är ständigt återkommande i de globala 

klimatförhandlingarna. Ur dessa grundprinciper skapas en modell som fördelar 

reduktionsbördan enligt vilken tyngd som läggs vid respektive rättviseprincip. Modellen 

appliceras sedan på de länder som studien omfattar för att på så sätt göra fördelningen 

överskådlig. Detta gör även att skillnader och likheter mellan olika principer blir lättare 

att identifiera. Vid sidan av detta illustreras även, som referensscenario, den 

bördefördelning som EU antagit för att uppnå målen i Kyotoavtalet.  

 

1.5 Uppsatsens disposition  

Studien utgår från de generaliserade rättviseprinciperna som tidigare nämnts. Fördelen 

med generaliseringen är främst bättre överskådlighet medan den största nackdelen är att 

all nyansering försvinner. Rättviseprinciperna beskrivs närmare i litteraturstudien, 

Kapitel 2, tillsammans med ett avsnitt om utsläppshandelns effekter. I Kapitel 3 

behandlas sedan miljöpolitikens kostnader, styrmedelsval och grundläggande teori för 

rättvisa. Metodavsnittet, Kapitel 4, presenterar sedan den kvantifiering respektive 

rättviseprincip leder till för att jämförelser mellan dessa ska kunna göras. Dessa 

individuella formler sätts sedan ihop till en sammanslagen modell som då ger möjlighet 

att väga in alla argument och ge en tilldelning utifrån den vikt som sätts för respektive 

argument. Resultaten av detta presenteras sedan i Kapitel 5 följt av analys och 

diskussion i Kapitel 6. De data som används i studien är tagna inför år 2005 eftersom 

detta markerade början för den reduktionspolitik som EU antagit för att nå 

reduktionsmålen i Kyotoprotokollet. 
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KAPITEL 2 

UTSLÄPPSHANDELNS EFFEKTER OCH RÄTTVISEPERSPEKTIV 

 

 

 

 

Detta kapitel tar upp relevant litteratur för rapportens syfte. Första avsnittet handlar om 

vilka effekter handel med utsläppsrätter ger upphov till. Avsnittets främsta syfte är att 

skapa en djupare förståelse för hur en sådan handel påverkar de individuella ländernas 

produktion, inkomster och övriga samhällskostnader. Avsnitt 2.1 har också nära 

anknytning till teorikapitlet där miljöpolitikens kostnader och styrmedelsval behandlas. 

I avsnitt 2.2 kommer sedan grundstommen i rapporten. Där presenteras de 

rättviseprinciper som arbetet bygger på och som längre fram bygger upp den modell 

som används för att uppnå rapportens syfte. De studier som tagits med i denna 

litteraturstudie är högst relevanta då de förklarar vad som kan uppfattas som rättvist 

eller orättvist när det gäller global utsläppsreduktion och varför. 

 

2.1 Effekter av utsläppshandel 

Handel med utsläppsrätter är menat att leda till lägre globalt aggregerade utsläpp samt 

att reduktionen styrs mot de sektorer där denna reduktion är minst kostsam för 

samhället. Eftersom antalet utsläppsrätter är begränsat och handel med dessa är tillåten 

skapas en marknad för utsläpp. Uppkomsten av denna marknad medför en ökad 

marginalkostnad för användande av utsläppsrätterna även om dessa delats ut utan 

kostnad. Detta eftersom alternativkostnaden ökar i och med möjligheten att istället sälja 

rättigheterna vilket då leder till lägre produktionsvolymer och därigenom mindre 

utsläpp. Dessa effekter är vad som eftersträvats vid införandet av utsläppshandeln, men 

vilka blir då de indirekta effekterna av denna begränsade mängd utsläpp och de ökade 

marginalkostnaderna? 

 

Smale m.fl. (2006) visar att utsläppshandeln för med sig förändringar i företagens 

vinster, produktionsvolym och marknadsandelar förutom den eftersökta 

utsläppsreduktionen. Främst påverkas de företag som är aktörer inom de energiintensiva 

marknaderna och Smale m.fl. (2006) tar då upp marknaderna för stål, cement, papper, 

aluminium och bensin. Hur dessa sekundära effekter slår mot företagen beror på hur 
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marknadssituationen ser ut för respektive företag och vilken möjlighet de har att föra 

vidare kostnaderna till sina kunder.  

 

Inom de energiintensiva sektorer Smale m.fl. (2006) tar upp består marknaden främst av 

ett litet antal företag med stora marknadsandelar. Detta leder till att författarna väljer att 

se dem som oligopolmarknader och inte marknader med fullständig konkurrens (ibid).  

Företagen kan därför i stor utsträckning låta kunderna stå för de ökade kostnaderna och 

därigenom även höja sina egna vinster eftersom en del av utsläppsrätterna tilldelas 

företagen utan kostnad (ibid). De ökade kostnaderna leder till att produktionsvolymen 

minskar vilket även ger en viss minskning i utsläpp. En förutsättning för detta är dock 

att marknaden är nationell eller åtminstone huvudsakligen begränsad till de länder som 

medverkar i utsläppshandeln. I en global marknad kan en liten ökning i kostnader leda 

till att hela produktionen läggs ner lokalt (ibid). 

 

Ytterliggare effekter som följer ur de sekundära är att aktörer inom samarbetet för 

utsläppshandeln tappar i konkurrenskraft jämfört med länder utanför samarbetet (Smale 

m.fl., 2006). I de fall där produktionen behålls inom samarbetsländerna kommer 

priserna för konsumenterna att öka samtidigt som den sänkta produktionsvolymen leder 

till lägre sysselsättning (ibid). 

 

Capros P. och Mantzos L. (2000) visar i deras rapport att handel med utsläppsrätter är 

betydligt mer kostnadseffektivt än att varje land ska uppnå individuella reduktionsmål 

genom egna åtgärder. De menar att kostnaden för efterlevnad kan sänkas med mellan 

9,3 % till så mycket som 50 % beroende på hur många länder som deltar i handeln. Bäst 

resultat uppnås om även de europeiska länderna som inte har egna utsläppstak men ändå 

medverkar i Kyotosammarbetet deltar (Capros P. och Mantzos L., 2000). Författarna 

visar vidare att även de energiintensiva marknaderna bör delta då även det ger ett 

positivt resultat.  

 

Dessa rapporter visar att det de totala kostnaderna för en utsläppsreduktion kan minskas 

genom att styra reduktionen till de industrier och marknader där den har lägst kostnad. 

Det är däremot förenat med en risk att energiintensiva inhemska företag blir 

utkonkurrerade av företag som inte möter liknande reduktionskrav. 
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2.2 Rättviseprinciper och hur de påverkar tilldelning av reduktionsbörda 

Mattoo och Subramanian (2010) för en bra diskussion om rättviseperspektiv i 

klimatfrågor. I studien sammanställs en mängd olika förslag på hur utsläppskrav ska 

tilldelas olika länder i ett globalt samarbete. Ur dessa förslag tar de sedan ut fem 

grundprinciper som majoriteten av förslagen förhåller sig till på något sätt. Det femte 

synsättet anser dock författarna inte vara ett perspektiv på rättvis tilldelning men är ändå 

en intressant referenspunkt rent ekonomiskt. De fem principerna förklaras kort nedan. 

 

Den första rättviseprincipen är att alla människor har samma rättigheter (Mattoo och 

Subramanian, 2010). Det innebär då även att varje person har rätt till lika mycket 

utsläpp oavsett vilken nation personen tillhör. Denna princip har starkt stöd från 

utvecklingsländer eftersom principen medger dem rätt till merparten av framtida utsläpp 

medan de industrialiserade länderna måste begränsa sin konsumtion.  

 

Meyers förslag om ”Åtstramning och Konvergens” (Meyer, 2000) är ett exempel på 

detta. Han menar att de sammanlagda årliga utsläppen måste begränsas och att denna 

begränsning behöver skärpas över tiden. Detta ger då en åtstramningseffekt vilket leder 

till reducerade totala utsläpp. Den andra delen av förslaget bygger på att olika länders 

utsläpp ska konvergera, alltså att utvecklingsländernas och de industrialiserade 

ländernas utsläpp ska jämnas ut. Meyer (2000) anser att de industrialiserade länderna till 

en början får genomgå en kraftig reducering medan utvecklingsländerna får möjlighet 

att öka tillväxten och då även utsläppen. På sikt ska då global jämlikhet nås. 

 

Ett annat förslag som bygger på principen om lika utsläpp per capita är det om 

”Nationella Utsläppskonton” (Development Research Center of the State Council of 

China, 2009). Författarna har utformat en teori med utsläppskonton för länder som går 

ut på att länder med högre utsläpp per capita än det globala snittet måste köpa 

utsläppsrätter från, och därmed kompensera, länder vars utsläpp ligger lägre än de 

genomsnittliga. Länder med lägre utsläpp är generellt även länder med lägre 

snittinkomst och vice versa, förslaget leder därmed till global inkomstutjämning.  

 

Kritik mot principen kommer dels av att befolkningsmängd och inkomst inte har negativ 

korrelation och därmed att denna princip inte med säkerhet leder till en fördel till länder 

med lägre inkomst. Viss kritik kommer även från synen att en person kan ha rätt till en 
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nytta men att detsamma inte kan sägas om att ha rätt till att åsamka en skada (Mattoo 

och Subramanian, 2010).  

 

Andra grundprincipen för rättvis tilldelning är historiska utsläpp (Mattoo och 

Subramanian, 2010). Tanken är att historiska utsläpp ska medföra en reduktion av 

framtida tilldelning. Detta leder till att industrialiserade länder som har en hög 

ackumulerad utsläppsstock får kompensera för det i efterhand genom lägre tilldelning 

av utsläppsrätter och därmed högre krav på reduktion.  

 

Den tredje principen är betalningsmöjlighet. Denna kommer av att utsläppsreduktion 

medför kostnader dels i direkta reduktionsåtgärder men även i strypt tillväxt (Mattoo 

och Subramanian, 2010). Principen säger därför att de som har större möjlighet att bära 

dessa kostnader ska göra det i högre grad för att minimera den globala välfärdsförlusten. 

Detta kommer ur den avtagande marginalnyttan av inkomst vilket innebär att 

välfärdsförlusten för de länder med en högre inkomst per capita är mindre än den 

välfärdsvinst som genereras för länderna med lägre snittinkomst. 

 

Exempel där hänsyn tas till både historiska utsläpp och betalningsmöjlighet är det om 

”Växthusutvecklingsrättigheter” (Baer m.fl., 2007; Baer m.fl., 2008) och senare även en 

konsumtionsbaserad variant av förslaget (Fan m.fl., 2009). Grundförslaget sätter krav på 

utsläppsminskning för länder med avsikt att den globala temperaturen inte ska överstiga 

en höjning med 2 grader (Baer m.fl., 2007; Baer m.fl., 2008). Ländernas individuella 

reduktionskrav beror i förslaget dels av egna ackumulerade utsläpp sedan år 1990 men 

även den individuella betalningsmöjligheten mätt i BNP per capita. Därmed får länder 

med högre inkomst per capita ett större betalningsansvar oberoende av vilka utsläpp de 

gett upphov till. Hänsyn tas också till de som lever under gränsen till fattigdom genom 

att dessa är befriade från reduktionskrav. 

 

I den konsumtionsbaserade varianten gör några väsentliga skillnader att komplexiteten 

ökar dramatiskt (Fan m.fl., 2009). Till att börja med beräknas de ackumulerade 

historiska utsläppen med start från år 1850 vilket gör datahanteringen betydligt mer 

omfattande. För att beräkna betalningsmöjligheten har författarna sedan valt att använda 

sig av köpkraftjusterad inkomst per capita för att på så sätt få ett mer realistiskt resultat.  

Det som gör köpkraftsjusterade växelkurser mer rättvisande än marknadsbaserade är att 
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de köpkraftsjusterade utgår ifrån det faktiska antalet varor som medborgare i olika 

länder har råd med medan de marknadsbaserade växelkurserna är en funktion av 

tillgång och efterfrågan. De köpkraftsjusterade värdena visar därmed tydligare hur stor 

uppoffringen blir mellan olika länder. Den största skillnaden i förslaget av Fan m.fl. 

(2009) kommer dock av att förslaget utgår ifrån konsumtion istället för produktion. En 

del länder exporterar nämligen stora volymer energiintensiva varor som konsumeras i 

andra länder (Fan m.fl., 2009). 

 

Principen om historiska utsläpp möter starkt motstånd där en del beror på att majoriteten 

av dagens utsläppsstock är tillförd av personer som sedan länge gått bort. Frågan blir då 

om det är rättvist att nu levande personer ska stå för kostnaderna för något de själva inte 

kunnat påverka. En annan punkt till kritik är att skadan av utsläppen inte gjordes 

medvetet utan att tron på att atmosfären var omättlig ursäktar utsläppen som gjorts fram 

till att kunskapen erhölls. Ett annat synsätt är att historiska händelser måste bortses ifrån 

för att fatta optimala beslut och att ett fokus på det förflutna leder till passivitet. 

 

Fjärde principen är att bevara framtida utvecklingsmöjligheter (Mattoo och 

Subramanian, 2010). Det finns stora likheter mellan denna princip och den om 

betalningsmöjlighet. Här är dock fokus på framtida utsläppsmöjligheter för länder som 

idag har låg snittinkomst. Principen innebär att länder med hög inkomst per capita idag 

ska reducera utsläpp så att en depå av oanvända utsläpp byggs upp som länderna med 

lägre inkomst kan använda i framtiden.  

 

Den Elzen m.fl. (2006) tog fram ett förslag på hur utvecklingsländer i behov av 

utvecklingsmöjlighet kan särskiljas från de länder som medverkar fullt ut i 

Kyotoprotokollet. Förslaget är utformat i tre steg där det första steget inte medför några 

som helst restriktioner. Vid övergång till steg 2 begränsas utsläppstillväxten där de 

berörda länderna kan uppnå målen genom intensitetsförbättring alternativt avtagande 

utsläppsutveckling. I det tredje och sista steget införs sedan absoluta reduceringar i 

utsläppsnivåer (den Elzen m.fl., 2006). 

 

Den femte och sista principen presenterad av Mattoo och Subramanian (2010) är den 

om anpassningskostnad. Denna kostnad är intressant att överväga eftersom ekonomisk 

effektivitet uppnås där den största nyttan ges av den lägsta möjliga kostnaden. Detta har 
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i sig ingenting med rättvis fördelning att göra och att fördela utsläppsrätter efter vart 

kostnaderna är lägst skulle i stort innebära motsatt effekt relativt de övriga principerna. 

Ett argument för att ändå inkludera denna princip i beräkningen av utsläppsrätternas 

tilldelning är att hänsyn tas till förändringen som tilldelningen ger upphov till snarare än 

nivåer som måste uppnås. 

 

Ur dessa principer skapar sedan Mattoo och Subramanian (2010) en generell formel 

som väger in dessa olika synsätt. Formeln, som återfinns nedan, visar hur fördelningen 

av utsläppsrätter, ø
RT

, för ett land, i, beror på de olika rättviseprinciperna tillsammans 

med en vikt, α, för respektive term. Dessa vikter ger tillsammans summan 1 och visar 

därmed den procentuella betydelsen varje princip bedöms inneha. Denna formel 

använder de sedan till att åskådliggöra utsläppsrätternas fördelning, mellan de 50 länder 

med högst utsläpp, givet olika viktningar i formeln mot de skilda principerna. 

Resultaten författarna får visar vilka länder som gynnas mest av de olika principerna 

och vilka länder som får ta den största kostnaden för reduktioner.  

 

  
       

       
       

       
   (1) 

 

Formeln visar därmed hur den rättvisa tilldelningen   
   beror på; utsläpp per capita 

  
  , historiska utsläpp   

  , betalningsmöjlighet   
   samt nuvarande utsläpp   

  . 

 

De huvudsakliga slutsatserna Mattoo och Subramanian (2010) kommer fram till är att 

det finns stora hinder för en global överenskommelse angående utsläppsrätters 

tilldelning. Författarna ger dock starkast stöd till principen om bevarande av framtida 

utvecklingsmöjligheter. Detta dels genom rättvisesynpunkten att de länder med låg 

inkomst per capita inte ska hindras av problem som de inte till betydande grad gett 

upphov till och dels för att dessa länder även har störst marginell utvecklingspotential 

vilket ger högre globala vinster både ekonomiskt och välfärdsmässigt. 

 

En annan studie där författarna lyfter fram ett antal rättviseprinciper är Ringius m.fl. 

(2002). Deras rapport lyfter också fram fem perspektiv även om kompositionen skiljer 

sig något åt. Principen om lika utsläpp per capita och principen om betalningsmöjlighet 

är identiska med de i Mattoo och Subramanian (2010). Vidare är synsättet att 
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förorenaren betalar för sina egna utsläpp även det representerat i båda studierna även 

om Ringius m.fl. (2002) inte nödvändigtvis inkluderar historiska utsläpp. 

 

Ett rättviseperspektiv som inte tidigare nämnts i denna rapport är principen om lika 

relativ reduktion. Detta innebär att samtliga länder reducerar lika stor andel av sina 

totala utsläpp (Ringius m.fl., 2002). Tanken med synsättet är att ingen ska tvingas till, 

en relativt sett, större försämring av sin nuvarande situation än någon annan. 

Procentuellt sett kommer alltså alla länder fortsätta stå för lika mycket utsläpp vilket 

innebär att ingen direkt omfördelning av inkomst ingår i tilldelningen av utsläppsrätter 

(ibid). Indirekt blir dock fördelningseffekterna stora eftersom kostnaderna för 

utsläppsreduktion skiljer sig kraftigt mellan olika länder. Länder med kostsam 

reduktionsteknik redan installerad får betala ett högt pris per minskad utsläppsenhet 

medan andra länder gör sin reduktion till en klart lägre summa. 

 

Det sista rättviseperspektivet är det om lika välfärdsförändring (Ringius m.fl., 2002). 

Synsättet bygger på att varje land minskar sina utsläpp så att kostnaden för reduktionen 

som andel av BNP är densamma för samtliga länder. Perspektiv likar principen om lika 

relativ reduktion i det avseendet att alla påverkas jämlikt, dock tar detta synsätt hänsyn 

till varierande reduktionskostnader. Perspektivet har även likheter med principen om 

betalningsmöjlighet eftersom de relativa BNP-skillnaderna vägs in. Detta leder till att 

andelen utsläpp ett land ger upphov till kan förändras men att befolkningen kommer 

bibehålla sin relativa levnadsstandard (ibid). 

 

Efter att presentera de fem rättviseprinciperna resonerar Ringius m.fl.(2002) kring hur 

dessa kan upplevas av länder i olika situationer och vilka effekter de kan leda till. 

Författarna fortsätter därefter med att relatera principerna till befintliga avtal och 

framlagda förslag av olika regeringar inför miljöförhandlingarna i Kyoto år 1997. 

Ringius m.fl. (2002) avslutar sedan med att fråga sig hur ett globalt accepterat 

tilldelningssätt måste se ut.  

 

Resultaten de kommer fram till är ett antal vägledande restriktioner och inget färdigt 

koncept. Till att börja med måste tilldelning grunda sig i någon form av allmänt 

vedertagen rättvisa och ingen får berövas grundläggande mänskliga behov (ibid). Om 

ingen simpel tilldelningslösning kommer fram måste en mer komplicerad plan tas fram 
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som ger utrymme för undantagsfall och är en kombination av flera, om inte alla, 

rättviseprinciper (Ringius m.fl., 2002). Trots restriktionerna återstår ett stort antal olika 

alternativ, författarna ser dock en positiv aspekt i att dessa för majoriteten av länderna 

leder till samma generella utvecklingsriktning. Globala överenskommelser bör därför 

vara möjliga om nationerna ser till utfallet snarare än de bakomliggande principerna 

(ibid). 

 

Rapporten av Mattoo och Subramanian (2010) innefattar en bra sammanfattning av 

olika förslag på hur utsläppsrätter ska fördelas rättvist. De har även gjort ett bra arbete 

med att plocka ut några frekvent återkommande principer för rättvisa. Ringius m.fl. 

(2002) för även de en intressant diskussion som leder till liknande principer vilket gör 

att rapporterna ger stöd åt varandra. Den matematiska modell Mattoo och Subramanian 

(2010) tar fram för att beräkna tilldelning är förvisso väldigt simpel men ger ändå en 

uppfattning om den resulterande fördelningen givet valda vikter för konstanterna. 

Slutsatserna blev dock som förväntat. Även om de tydligt visar på fördelningsskillnader 

mellan principerna så medför de inte mycket ny information. Inte heller slutsatserna 

från Ringius m.fl. (2002) gav markant djupare förståelse eller en lösning till problemet 

men de ger åtminstone stöd åt denna rapports teori. Deras resultat gav dock inte upphov 

till någon modell som går att använda i detta arbete. 

 

2.3 Kyotoprotokollet och bördefördelningen 

För att förklara hur Kyotoprotokollet och EUs bördefördelning kom till behöver vi gå 

tillbaka till år 1992. Detta markerade nämligen början för ett internationellt sammarbete 

kallat United Nations Framework Convention of Climate Change. Samarbetet hade som 

mål att minska den klimatpåverkan som det globala samhället ger upphov till 

(UNFCCC, 2013). År 1995 påbörjades sedan klimatförhandlingar mellan 

medlemsländerna eftersom tidigare åtgärder inte räckte till. Den 11 december år 1997 

hade parterna kommit fram till ett avtal som sedermera kallas Kyotoprotokollet. I detta 

avtal tog Europeiska Unionen på sig att deras medlemsstater ska sänka sina totala 

utsläpp till 8 % under utsläppsnivåerna för referensåret 1990 (UNFCCC, 2012). EU fick 

möjligheten att ensamt fördela reduktionsbördan mellan medlemsländerna under 

förutsättning att den totala reduktionen uppfylldes. Den fördelning som EU då tog fram 

för sina medlemsländer är det som i denna rapport kallas EUs bördefördelning och 

används här som tidigare nämnts i referenssyfte. 
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2.4 Eget bidrag 

I denna rapport tillämpas ett liknande tillvägagångssätt som det i Mattoo och 

Subramanian (2010), med att väga samman olika kombinationer av de tidigare nämnda 

principerna. Sedan appliceras dessa på de länder som var med i Europeiska Unionens 

bördefördelning år 2005 vilket följde ur Kyotoprotokollet. Detta för att utreda hur 

tilldelningen mellan, relativt sett, mer likbördiga länder påverkas av de olika synsätten. 

Resultaten jämförs därefter dels med varandra men även med målen för den faktiska 

bördefördelningen som tidigare nämnts. Till sist förs en diskussion om hur ett lands 

natur kan utgöra grunden för rättvis tilldelning av utsläpp över ett visst område.  
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KAPITEL 3 

TEORI 

 

 

 

 

3.1 Klimatpolitikens kostnader 

För att åstadkomma en utsläppsminskning krävs en förändring i samhällets produktion 

eller konsumtion. Det mest samhällsekonomiska alternativet är oftast en kombination av 

de två. En sådan förändring leder dock till både indirekta och direkta kostnader 

(Söderholm, 2012). Flera av dessa kostnader kan även vara svåra att kvantifiera vilket 

leder till att den slutliga summan kan avvika kraftigt från den beräknade. Det är till och 

med så att de beräknade kostnaderna skiljer sig kraftigt åt beroende på vilken modell 

som använts vid beräkningen (Söderholm, 2012). Detta kommer sig dels av att 

modellerna utgår ifrån olika antaganden om implementering och hur grundscenariot ser 

ut, men även modellernas egen uppbyggnad är en bidragande faktor (Fischer och 

Morgenstern, 2003). 

 

Fischer och Morgenstern (2003) talar även om hur större handelsfrihet och 

substitutionsmöjlighet sänker de beräknade kostnaderna. Vidare menar författarna att 

aggregering av regioner och olika typer av varor gör stor skillnad då det påverkar 

möjligheten att byta till andra produkter och/eller leverantörer. I detta särskiljer Fischer 

och Morgenstern (2003) energimarknaden från de övriga i och med de stelheter som är 

mer specifika för denna marknad. 

 

Ytterliggare en faktor som bidrar till de varierande resultaten är hur modellerna förhåller 

sig till teknologisk utveckling (Fischer och Morgenstern, 2003; Söderholm, 2012). Här 

är det inte bara i vilken hastighet utvecklingen sker och hur detta påverkar utsläppen och 

dess kostnader som skiljer sig åt. Vissa modeller har nämligen teknologisk utveckling 

som en beroende variabel inom modellen medan andra har utvecklingen som ett 

oberoende värde. Något som också gör stor skillnad är inom vilka processer denna 

utveckling beräknas komma (Fischer och Morgenstern, 2003). Detta kommer sig av att 

det är olika kostnader associerade med de respektive delprocesserna. 
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De faktorer som ger upphov till varierande kostnader beroende på modellernas 

uppbyggnad är naturligtvis viktiga att känna till. För att kunna beräkna kostnaden för en 

viss miljöpolitik måste däremot först ett grundscenario skapas. Detta scenario utgår 

ifrån att världen fortsätter i samma riktning som idag utan inverkan från någon ny 

styrning (Söderholm, 2012). Grundscenariot speglar därmed samhällsförändringar så 

som befolkningsökning, energiförbrukning, levnadsstandard men även 

marknadsandelar, teknologisk utveckling och priser. En förändring av dessa saker måste 

tas med eftersom de kommer att utvecklas oavsett om en ny miljöpolitik antas eller inte. 

Beroende på hur detta scenario antas se ut så påverkar det hur miljöpolitiken utformas 

för att uppnå ett visst mål (Söderholm, 2012). Om till exempel befolkningsökningen 

tilltar och energiförbrukningen ökar, utan att den teknologiska utvecklingen 

kompenserar för det, så behöver den nya miljöpolitiken vara betydligt stramare än om 

scenariot visar på det motsatta. 

 

Något som också påverkar kostnaderna för att uppnå ett visst miljömål är politikens 

utformning, vilka instrument för reduktion som används och hur de implementeras. I 

denna rapport behandlas inte utformning av miljöpolitik i vidare mån än att belysa hur 

den kan påverkas av olika rättviseperspektiv. Ett avsnitt som behandlar valet av 

styrmedel följer däremot härnäst. 

 

3.2 Val av instrument vid reduktion av utsläpp 

Det finns ett antal olika instrument som kan tillämpas för att uppnå en 

utsläppsminskning. Det kan till exempel vara en skatt på faktiska utsläpp, en 

begränsning på mängden som får släppas ut eller ett krav att en viss reningsteknik 

används. De olika instrumenten skiljer sig åt genom de inneboende egenskaperna i varje 

instrument (Perman m.fl., 2011). Ett kan vara kostnadseffektivt, ett annat rättvist och ett 

tredje har hög måluppfyllningsgrad. Valet mellan dessa egenskaper beror på de mål som 

ska uppnås i samband med utsläppsreduktionen (ibid). Valet är enkelt om till exempel 

faktisk reduktion är det enda målet eftersom det instrument som är mest tillförlitligt att 

uppnå denna reduktion då kan väljas. Detta är dock sällan fallet utan andra aspekter som 

bland annat kostnad, rättvisa, kontroll, långsiktighet och så vidare, är lika viktiga mål 

som utsläppsminskningen i sig (ibid). 
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Perman m.fl. (2011) delar in instrumenten i tre olika typer. Den första typen av 

instrument handlar om att informera och motivera personer och företag att ändra på sitt 

handlande för att på så vis uppnå målen. Det kan till exempel handla om att stänga av 

elektronik som inte används, att sortera sitt avfall eller att handla miljömärkta varor.  

 

Den andra typen av instrument är "Command and Control" och innebär lagar och regler 

som sätts centralt och tvingar fram en förändring (Perman m.fl., 2011). Detta är den 

klart mest använda instrumenttypen i de flesta länder och även den som, om den följs, 

garanterar en förändring. Denna typ inkluderar instrument som begränsar användandet 

av vissa resurser, vilka teknologier som används, hur mycket som produceras, var 

produktion sker och så vidare. 

 

Perman m.fl. kallar den tredje typen för marknadsbaserade instrument. Dessa medför 

vid implementering en förändring inom den berörda marknaden som till exempel 

förhöjda kostnader för en viss resurs. Instrumenten i sig tvingar inte fram en förändring 

men de ändrade förhållandena inom marknaden medför en annan optimerad jämvikt för 

aktörerna. Med utgångspunkten att dessa aktörer är vinstmaximerande ger därför denna 

typ incitament att frivilligt ändra beteende (ibid). De vanligaste marknadsbaserade 

instrumenten är miljöskatter, som till exempel skatt på bränsle, samt utsläppsrätter som 

kan överföras mellan aktörer. 

 

3.2.1 Utsläppsrätter  

Utsläppsrätter är, vilket nämnts tidigare, ett incitamentdrivet instrument och bestämmer 

inte var, hur och av vem utsläppsreduktion ska göras. I denna rapport beskrivs ett så 

kallat 'Cap-and-Trade' förfarande där det finns en begränsad total tillåten mängd utsläpp 

för hela marknaden, 'Cap'. Denna utsläppsmängd representeras av ett antal utsläppsrätter 

som antingen kan användas av den som innehar rätten alternativt säljas till en annan 

aktör inom den berörda marknaden, 'Trade'. Detta medför att det måste finnas en 

övervakande myndighet som kan kontrollera att gränserna följs och bestraffa den som 

strider mot reglerna (Perman m.fl., 2011).  

 

Den initiala allokeringen av dessa utsläppsrätter kan göras genom att myndigheten 

antingen ger ut rättigheterna gratis alternativt att myndigheten auktionerar ut 

rättigheterna till högstbjudande (Perman m.fl., 2011). I båda fallen skapas en marknad 
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där berörda företag individuellt fastställer rättigheternas värde. Dessa enskilda 

värderingar kan sedan aggregeras till en gemensam efterfrågan som tillsammans med 

tillgången av rättigheter på marknaden ger ett pris per utsläppsrätt. Den efterfrågan som 

företagen skapar kommer motsvara den marginella nyttan av utsläpp (ibid). Denna 

marginella nytta visar även den marginella kostnaden av att rena utsläpp. Detta eftersom 

de är en spegelbild av varandra (ibid). Distribueringen av utsläppsrätterna skiljer sig 

markant mellan tillvägagångssätten vilket medför att även intäkternas fördelning får ett 

annat utslag. Jämviktspriset för rättigheterna kommer däremot att bli detsamma under 

båda förfarandena, förutsatt att inget strategiskt beteende föreligger (ibid). 

 

Handel med utsläppsrätter uppvisar en del likheter med andra kontrollinstrument. Till 

att börja med begränsas utsläppen med ett fast tak i likhet med 'Command and Control'-

alternativ (Perman m.fl., 2011). Ett fast tak ger kontroll över de totala utsläppen som 

sker och leder till faktiska reduktioner vilket är en vital styrka hos 'Command and 

Control'-verktyg. Denna begränsning sätts däremot på marknaden som helhet och inte 

på individuella aktörer vilket leder till flexibilitet i minskningen av utsläpp (ibid). Detta 

leder i sin tur även till att kostnadseffektiviteten ökar. Utsläppsrätter uppvisar även 

likheter med miljöskatter genom att en alternativkostnad skapas i produktionen. Detta 

kommer av att utsläppsrätterna har ett marknadspris och att aktören som innehar dessa 

kan välja mellan att producera och själv använda rättigheterna, eller att sälja 

rättigheterna och istället rena sina utsläpp (ibid).  

 

Oavsett om utsläppsrätterna auktioneras ut eller delas ut utan kostnad så uppkommer 

konflikter gällande rättvis tilldelning. En auktion kan anses rättvis genom att alla aktörer 

kan delta i anbudsprocessen men vilket utfall får detta på en världsmarknad där olika 

länders förmögenhet kraftigt skiljer sig åt? Om istället rättigheterna delas ut gratis, vad 

är då en rättvis fördelning? Det finns flera olika synsätt på vad som är rättvis tilldelning 

vilket presenterats i Kapitel 2, Litteraturöversikt. För att få djupare förståelse följer här 

ett avsnitt om vad som är rättvisa enligt teorin. 

 

3.3 Rättvisa 

Enligt Rawls (1971) har varje individ vissa rättigheter som inte kan tas ifrån denne. 

Dessa rättigheter är de som individerna i samhället tillsammans har kommits överens 

om och antas handla efter. Rawls (1971) menar vidare att varje individs rättvisa är 
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ovärderlig och att en enda individs rätt inte kan offras även om detta skulle leda till att 

hela resterande delen av kollektivet kan åtnjuta en utökad välfärd. Detta skulle direkt 

strida mot den grundläggande rätten hos den individ som utsatts och därmed förklaras 

orätt. Samma sak gäller för lagar och regler, effektiviteten gör ingen skillnad om 

individer behandlas orättvist och de måste i sådana fall förändras så att alla individer 

behandlas lika (ibid).  

 

Det krävs två egenskaper för att ges denna grundläggande rättvisa (Rawls, 1971). Först 

måste individen kunna ha en uppfattning om sin egen nytta, är individen oförmögen att 

inse vad som är en god sak för den själv så har individen inte heller den grundläggande 

rätten. Den andra egenskapen är att individen förstår rättvisekonceptet och handlar 

utifrån det (ibid). Denna definition är dels för att skilja på rättvisa mellan människor och 

djur men även för att förstå varför vi skiljer rättvisan åt. Det finns däremot en del 

människor som inte uppfyller dessa krav. Det kan vara på grund av tillfälliga 

anledningar som ålder, skador och sjukdomar men även permanenta fall existerar. 

Individer som tillfälligt inte uppfyller kraven som till exempel spädbarn tas däremot in 

under denna avgränsning eftersom de antas längre fram utveckla dessa egenskaper 

(ibid). De människor som permanent inte har dessa egenskaper är väldigt få till antalet 

och såpass utspridda att det inte medför ett problem (ibid). Det kan dessutom vara svårt 

att upptäcka denna totala avsaknad och det är därför säkrast att även inräkna dessa 

människor, risken att ta rätten ifrån en person som ska ha den är för stor. Vidare menar 

Rawls (1971) att alla som innehar dessa egenskaper, oavsett till vilken grad, har samma 

rättigheter och därmed existerar inte olika nivåer. Ingen ska därför, utan god anledning, 

premieras framför någon annan (ibid).  

 

I varje samhälle finns sociala institutioner som reglerar vilka rättigheter och 

skyldigheter individer inom samhället har (Rawls, 1971). Dessa institutioner skapar 

därför också de möjligheter individer med olika förutsättningar har att nå vissa 

positioner och kan därför kontrollera individers utveckling. Detta kan leda till 

segregering inom samhället där till exempel positioner i stort sett går i arv på grund av 

att endast ett fåtal kan söka dem (ibid). Sådana orättvisor måste undvikas vilket gör 

institutioners utformning primär för ett rättvist samhälle.  
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3.3.1 ”Rättvisa” reduktionskostnader 

När det gäller utsläppsreduktion så handlar rättvis fördelning däremot inte bara om att 

alla har samma rättigheter. Här handlar det mer om att historiska handlingar ska fördelas 

på nu levande befolkning, att rening ska göras i förhållande till ekonomisk standard eller 

att hänsyn ska tas utifrån vissa omständigheter. Oberoende av vilken rättviseprincip, 

från Kapitel 2, som väljs som utgångspunkt så kommer bördan att slå olika hårt mot 

länder med skilda förutsättningar. Ett fattigt land kan till exempel se det som rättvist att 

rikare länder tvingas sköta all reducering medan det egna landet får producera ohämmat 

för att uppnå en samma levnadsstandard. Ett annat land med minimala utsläpp, oavsett 

om det är rikt eller fattigt, kan se det som rättvist att reducera efter historiskt 

aggregerade utsläpp eftersom det inte påverkar det egna landet nämnvärt. 

 

När det kommer till ländernas individuella kostnader så kan skillnaden vara stor även 

mellan två jämnlika länder. Om det ena landet har betydande marknader inom 

energiintensiva sektorer så kan det landets kostnader bli betydligt högre än motsvarande 

land med en annan produktionsinriktning. Det är därför viktigt att inte enbart se till en 

rättvis fördelning av reduktion utan att även se till rättvis fördelning av bördan. 

 

3.4 Teorins relevans 

De teorier som redogörs för i detta kapitel handlar om miljöpolitikens kostnader, 

funktionen bakom instrumentet utsläppsrätter och om vad rättvisa är i grunden. Detta är 

de hörnstenar som hela arbetet handlar om och anledningen till att just dessa teorier 

inkluderats anses vara självklart enligt det syfte rapporten har för avsikt att uppnå. 

Rapporten är däremot inte en djupdykning i vara sig utsläppsrätters konstruktion, 

fördelar och brister, eller någon djupare filosofisk diskussion om vad som kan anses 

som rättvisa. Dessa ämnen tas upp för att ge en uppfattning om vilka utgångspunkter det 

fortsatta arbetet vilar på. I Kapitel 4 Metod klargörs hur utsläppsrätter ska fördelas 

enligt de olika rättviseprinciperna som presenterades i Kapitel 2 Litteraturöversikt. I 

Kapitel 5 Resultat presenteras sedan de faktiska fördelningar dessa principer leder till 

om de appliceras på de länder som ingick i Europeiska Unionens bördefördelning år 

2004. Slutligen i Kapitel 6 Analys jämförs de olika utfallen där likheter och skillnader 

tydliggörs och diskuteras. Även vilka effekter detta får för länder där utsläppsrätternas 

fördelning skiljer sig från de faktiska utsläppen och rättvisan bakom detta diskuteras.   
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KAPITEL 4 

METOD OCH DATA 

 

 

 

 

4.1  Modell 

Mängden litteratur kring vad som anses vara rättvis fördelning av utsläppsrätter är 

omfattande. Både nationer och enskilda forskare har bidragit med sina synpunkter vilket 

har skapat ett stort antal olika synsätt och varianter på dessa. På grund av detta stora 

utbud är det svårt att ge en översikt och jämförelse mellan de olika alternativen. Denna 

rapport utgår därför från en sammanfattning gjord av Mattoo och Subramanian (2010) 

där de generaliserat den uppsjö av åsikter till att delas in i fem olika rättviseprinciper.  

 

Fördelen med detta är att det blir möjligt att överskåda litteraturen och göra mer 

allmänna jämförelser av effekterna som dessa principer leder till. Nackdelen är att alla 

varianter och särskilda finesser hos individuella synsätt försvinner i generaliseringen 

och att därför endast ett simpelt grundperspektiv kvarstår. Det kan då naturligtvis vara 

så att vissa upphovsmän till individuella bidrag inte alls ställer sig bakom dessa 

grundperspektiv och anser att denna simplifiering inte kan göras utan att förkasta hela 

förslaget. I denna rapport medges att sådana motsättningar kan finnas men möjligheten 

till en översikt och tydligare jämförelse ges här företräde och därav kommer dessa 

generaliserade rättviseprinciper att användas. 

 

Rättviseprinciperna finns presenterade i Kapitel 2 Litteraturöversikt och ingen djupare 

diskussion kring dem kommer föras i detta arbete. För att förenkla jämförelserna mellan 

de olika principerna kommer härnäst en kvantifiering av dessa introduceras. Efter denna 

kvantifiering följer sedan en modell där de olika rättviseprinciperna sätts ihop till en 

gemensam modell. Den gemensamma modellen kan då illustrera fördelningen av 

utsläppsrätter även då flera principer samtidigt görs gällande. Detta genom de 

procentuella vikter som sätts till varje princips enskilda bidrag. Sätts en vikt till noll så 

tas ingen hänsyn till den rättviseprincip vikten tillhör under den jämförelsen. Detta ger 

då att vikterna tillsammans alltid summeras till 1 vilket ger 100 %. 
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4.1.1 Lika rätt för alla individer 

Den första rättviseprincipen enligt Mattoo och Subramanian (2010) är som nämnts 

tidigare den om lika utsläpp per capita, alltså för varje enskild individ. Antalet 

utsläppsrätter för varje land ges då av landets befolkningsandel av den totala 

befolkningen hos de medverkande länderna (ibid). 

 

    
       (  )⁄    (2) 

 

Den första termen står då för det rättvisa antalet utsläppsrätter (Ø) enligt per capita 

principen, PC, för varje enskilt land (i). Den andra termen är då ett detta lands 

befolkning (B) delat med den totala befolkningen för alla medverkande länder(∑(Bi)). 

 

4.1.2 Historiska utsläpp 

Att varje land ska ansvara för sina historiska utsläpp är nästa rättviseprincip, (Mattoo 

och Subramanian, 2010). Ur denna princip kommer då åsikten att länders framtida 

utsläpp ska vara negativt beroende av de historiska utsläpp som landet orsakat som 

andel av de sammanlagda historiska utsläppen för alla medverkande länder (ibid). 

 

    
    

 (
   
  
)   ⁄

 (  (      )   )
   (3) 

 

På vänstra sidan visas nu den rättvisa mängden utsläppsrätter (Ø) beroende av principen 

om historiska utsläpp (HU) för land i. På högra sidan tas först inversen fram av de 

ackumulerade utsläppen per capita (1/(AU/B)), detta för att få det negativa beroendet 

men samtidigt ta hänsyn till landets befolkning (B). När inversen tagits fram 

multipliceras därefter denna med befolkningen för att få fram en summering av alla 

invånare i landet. Detta görs för samtliga länder och summeras till ett totalt värde som 

sedan varje lands individuella bidrag kan delas med för att få fram den respektive andel 

utsläppsrätter de har rätt till enligt denna princip.  

 

4.1.3 Betalningsmöjlighet 

Tredje principen, den om möjlighet att betala för utsläppsreduktion, kommer härnäst, 

(Mattoo och Subramanian, 2010). Enligt principen ska utsläppsrätterna fördelas efter 

inversen av BNP per capita, multiplicerat med befolkningen för att få landets totala 
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antal rättigheter. Tilldelningen kommer alltså vara negativt beroende av inkomsten hos 

individer i landet och positivt beroende av befolkningsmängden. Detta tas sedan som 

andel av alla medverkande länders totala värde (ibid). 

 

    
    

 (     )   ⁄

 ( (
  
  
)   ⁄ )

   (4) 

 

Liksom de tidigare formlerna utgörs den vänstra sidan utav den rättvisa mängden 

rättigheter (Ø) för land i, denna gång enligt principen om betalningsmöjlighet (BM). 

Den högra sidan består på ovansidan av ett lands (i) invers av BNP per capita (Y/B) 

multiplicerat med befolkningsmängden (B). Undersidan är därmed detta förfarande 

summerat över alla medverkande länder. 

 

4.1.4 Framtida utvecklingsmöjligheter 

Den fjärde principen, som behandlar framtida möjligheters behållning (Mattoo och 

Subramanian, 2010), innefattar i sin kvantifierade form två delar. Dels inkluderas 

formeln för betalningsmöjlighet och dels tillkommer en ny formel som beror på 

nuvarande utsläpp, (ibid).  

 

    
    

      

 (      )
   (5) 

 

Formeln ovan visar andelen utsläpp (U) för ett land (i) från föregående tidsperiod (t-1) 

jämfört med de totala utsläppen, i samma tidsperiod, för samtliga medverkande länder. 

Den vänstra sidan visar därmed hur stor andel av rättigheterna som krävs för att landet 

(i) inte ska förlora möjlighet till utsläpp, i nuvarande tidsperiod (NU), relativt de andra 

länderna. 

 

    
       

       
     (6) 

 

Principen om behållna framtida utvecklingsmöjligheter (FU) kombinerar alltså utsläpp 

från föregående tidsperiod med betalningsmöjlighet enligt formeln ovan. De två delarna 

har båda varsin vikt (β) som tillsammans summeras till 1, alltså 100 %. Vikternas 
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storleksfördelning beror sedan på den, av beslutsfattarna, uppskattade betydelsen av 

respektive argument. 

 

4.1.5 Anpassningskostnad 

Till sist tas principen om anpassningskostnad upp (Mattoo och Subramanian, 2010). 

Denna rättviseprincip kvantifieras genom att kombinera principen om lika utsläpp per 

capita med den nuvarande utsläppsandelen (ibid). 

 

    
       

       
     (7) 

 

Kvantifieringen av principen om anpassningskostnad (AK) består därmed av två delar. 

Ett lands andel rättigheter beror alltså dels på befolkningsandelen och dels på andelen 

nuvarande utsläpp. Även här viktas de båda argumenten med tillhörande konstant ( ), 

vilka får sina värden beroende på beslutsfattarnas värdering. 

 

4.1.6 Den kombinerade modellen 

I den kombinerade modellen inkluderas alla dessa rättviseprinciper. Modellen har därav 

möjligheten att ta hänsyn till alla principer samtidigt och därur få fram en rättvis 

tilldelning. För att exkludera någon av termerna sätts den tillhörande vikten till värdet 0 

vilket gör att hänsyn endast tas till de resterande principerna. Notera dock att principen 

om framtida utvecklingsmöjligheter och principen om anpassningskostnad båda består 

av två termer i modellen. Alla vikterna (α) tillsammans summeras till 1 vilket innebär 

att 100 % av tilldelningen kommer av modellen.  

 

    
       

       
       

       
   (8) 

 

Sätts vikten α1 till 1 ger modellen principen om lika utsläpp per capita eftersom 

resterande vikter då får värdet 0. Sätts istället vikten α2 eller α3 till 1 får vi därmed på 

samma sätt principen om historiska utsläpp respektive principen om 

betalningsmöjlighet. För att få fram enbart principen om behållen framtida utveckling 

ska summan av vikterna α3 och α4 tillsammans uppgå till 1. För att slutligen få principen 

om anpassningskostnad så behöver vikterna α1 och α4 summera till 1. 
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4.2 Data 

För att nu kunna använda modellen krävs viss information om de medverkande 

länderna. Till den första rättviseprincipen behövs information om befolkningsmängd 

hos de olika länderna och för den andra principen behövs data angående de 

ackumulerade utsläppen från någon bestämd utgångspunkt. För de följande tre 

rättviseprinciperna behövs dessutom uppskattad BNP och mängden utsläpp från 

föregående tidsperiod. 

 

Alla dessa data finns att tillgå på hemsidan för OECD, organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling. Denna organisation finns till för att hjälpa nationer genom 

rådgivning och policyutveckling. OECD arbetar med att samla ihop information som 

sedan analyseras och diskuteras för att till slut mynna ut i olika strategier och program 

som kan vara till hjälp för både medlemsländerna och länder utanför samarbetet. 

Organisationens arbetssätt och mål gör att informationen är av hög tillförlitlighet och 

avspeglar verkligheten till stor grad.  

 

En sammanställning av relevant data presenteras i tabell 4.1. All data är för år 2004 

förutom ackumulerade utsläpp vilket är de sammanlagda utsläppen från år 1990 till år 

2004. Dessa data valdes eftersom det är skillnaden i tilldelning för år 2005 som 

rapporten har till syfte att belysa. Ackumulerade utsläpp med år 1990 som utgångspunkt 

valdes för att detta är ett av de startåren som finner stöd i litteraturen. Valet av vilket år 

som utgås från kommer säkerligen få betydelse för resultaten vilket innebär att en annan 

utgångspunkt kan ge en helt annorlunda fördelning. Detta är däremot inte ett stort 

problem för denna rapport eftersom syftet inte är att på något sätt ge stöd åt ett speciellt 

år som utgångspunkt.  

 

Av de 25 länder som var medverkade i EU:s utsläppshandel år 2005 återfinns endast 15 

i denna sammanställning. Anledningen är att endast dessa 15 länder ingick i den 

bördefördelning som kom ur Kyotoprotokollet år 1997 och att resterande länder anslutit 

till EU senare. Detta medför inte något problem och 100 % av utsläppsrätterna 

representerar därför de sammanlagda utsläppsrätterna hos de 15 länder som finns 

representerade här. Utsläppsrätterna som skulle tilldelas de länder som inte tagits med 

ligger därmed utanför dessa 100 %. 
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Tabell 4.1: Datasammanställning 

Nation Befolkningsmängd Ackumulerade utsläpp BNP per capita Utsläpp i föregående tidsperiod 

  tusental ton CO2 $, PPP-justerat ton CO2 

Belgien 10421 1855382 31190 128241 

Danmark 5401 911791 32290 55797 

Finland 5228 908083 29863 68164 

Frankrike 60734 6135945 28185 420827 

Grekland 11062 1420341 23861 109623 

Irland 4052 587847 36796 45944 

Italien 57553 6781363 27528 490565 

Luxemburg 455 153116 64998 11882 

Nederländerna 16282 2562917 33197 181038 

Portugal 10502 837586 19854 65358 

Spanien 42692 4113536 25956 348894 

Storbritannien 59846 8432273 31766 557611 

Sverige 8994 854117 32494 55786 

Tyskland 82491 13949831 29684 881167 

Österrike 8169 1003377 32856 77688 

Källa: OECD (2012a-c) 

 

I enlighet med överenskommelsen i Kyoto år 1997 tog de 15 medlemsländerna i EU på 

sig att sänka sina aggregerade utsläpp med 8 % (UNFCCC, 2012). Den totala 

sänkningen fördelades även internt mellan medlemsstaterna för att bättre stämma 

överens med ländernas individuella kapacitet. Nedan illustreras den interna fördelningen 

både i procentuell nationell förändring och i absolut utsläppsvolym. I jämförelsen 

används nationella utsläpp för år 1990 som bas, både procentuell förändring och 

absoluta utsläpp utgår därmed från denna historiska volym. 

 

Tabell 4.2: Bördefördelning efter Kyotoprotokollet 

 
Källa: EEA (2012) 
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KAPITEL 5 

RESULTAT 

 

 

 

 

5.1 Tilldelning enligt respektive princip 

För att illustrera utfallen från de olika principerna appliceras de kvantifierade 

modellerna från metodavsnittet på de data som presenterats i avsnitt 4.2. Detta ger varje 

land rätt till en viss mängd utsläpp som sedan relateras till den totala mängden för att få 

fram de procentuella andelarna som länderna tilldelas. Den absoluta mängden utsläpp 

varje land bidrar med blir därmed inte målet för denna studie, inte heller den absoluta 

utsläppsminskningen. Istället kommer den interna uppdelningen av utsläppsrätterna 

sättas i fokus för att senare i analysavsnittet, kapitel 6, jämföras mot varandra. Efter 

analysen följer sedan en diskussion om principerna som rättvisegrundande perspektiv 

och konflikter mellan dem. Resultaten för de olika rättviseprinciperna presenteras i 

samma ordning som principerna introducerades.  

 

Efter att tilldelningen från respektive synsätt tagits upp enskilt beskrivs fördelningen i 

den sammansatta modellen. Tabell 5.6 visas resultaten efter de fem grundprinciperna 

sida vid sida då de utgör den kompletta modellen. I tabell 5.7 visas sedan den 

sammantagna andelsfördelningen ihop med tillhörande resultatpresentation.  

 

Som avslutning på resultatavsnittet behandlas bördefördelningen. Även då det inte är en 

egen rättviseprincip så är fördelningen högst intressant för jämförelser. Främst då det är 

en faktisk överenskommelse mellan olika nationer och inte bara en teoretisk modell. 

Fördelningen presenteras på samma sätt som resultaten efter de enskilda principerna och 

den sammansatta modellen. Detta förfarande gör det lättare att upptäcka likheter och 

skillnader även om dessa lyfts fram i det efterföljande analyskapitlet.  
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5.1.1 Principen om lika utsläpp per capita 

Enligt den första rättviseprincipen ska utsläppsrätterna fördelas så att varje enskild 

individ ges rätt till samma mängd utsläpp. Ländernas andel tilldelade rättigheter är 

därmed detsamma som deras procentuella befolkningsmängd. Folkrika länder som 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien får därmed betydligt fler utsläppsrätter 

än Luxemburg, Irland, Finland och Danmark som har låg befolkningsmängd. I fallet 

med de 15 länder som medverkade i EU:s bördefördelning innebär det att de fem länder 

med störst befolkning tillsammans tilldelas 79 % av det totala antalet rättigheter. De 

resterande tio länderna får därmed tillsammans 21 % av utsläppsrätterna. Varje lands 

befolkningsmängd i tusentals individer presenteras i tabell 5.1 nedan tillsammans med 

respektive lands befolkningsandel i procent. 

 

Tabell 5.1: Lika utsläpp per capita 
Nation Befolkningsmängd Befolkningsmängd 

  tusental procent 

Belgien 10421 2,71% 

Danmark 5401 1,41% 

Finland 5228 1,36% 

Frankrike 60734 15,82% 

Grekland 11062 2,88% 

Irland 4052 1,06% 

Italien 57553 14,99% 

Luxemburg 455 0,12% 

Nederländerna 16282 4,24% 

Portugal 10502 2,74% 

Spanien 42692 11,12% 

Storbritannien 59846 15,59% 

Sverige 8994 2,34% 

Tyskland 82491 21,49% 

Österrike 8169 2,13% 

Totalt 383882 100,00% 

Källa: OECD (2012c) 

 

I tabell 5.1 framgår att Tyskland har klart störst befolkningsandel på 21,49 % vilket 

alltså är mer än vad de tio länderna med lägst befolkning har tillsammans. Efter 

Tyskland är det en märkbar skillnad ned till Frankrike, Storbritannien och Italien som 

vardera ligger kring 15 %. Det land med femte största befolkningsandelen är Spanien på 

11,12 % vilket markerar en markant nivåskillnad till resterande länder. Av samtliga 

länder i jämförelsen har Luxemburg lägst befolkning med 0,12 % av den aggregerade 

befolkningsmängden. Detta är klart under nivåerna för Irland, Finland och Danmark 

som ligger mellan 1-1,5 % men ändå är bland de med lägst befolkning. Länderna som 

inte nämnts ligger alla kring 2,5 % förutom Nederländerna som uppnår 4,24 %. 
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5.1.2 Principen om historiska utsläpp 

Tilldelning av utsläppsrätter enligt den andra rättviseprincipen utgår från redan 

ackumulerade utsläpp, i detta fall sedan år 1990. Framtida tilldelning görs alltså efter 

varje lands andel av de totala ackumulerade utsläppen i invers. Resultatet blir att de 

länder som har stora egna ackumulerade utsläpp endast får begränsade möjligheter i 

framtiden. Hänsyn tas däremot även till befolkningsmängden genom att de 

ackumulerade utsläppen räknas per capita. De fem folkrikaste länderna delar därmed på 

79,45 % av de totala utsläppsrätterna. Andelen rättigheter tilldelade enligt denna princip 

framgår enligt tabell 5.2 vilken även visar ackumulerade utsläpp och deras invers. 

 

Tabell 5.2: Historiska utsläpp 
Nation Ackumulerade utsläpp Ackumulerade utsläpp Ackumulerade utsläpp* Ackumulerade utsläpp* 

  ton CO2 per capita invers invers invers i procent 

Belgien 178 0,0056 58,5 1,90% 

Danmark 169 0,0059 32,0 1,04% 

Finland 174 0,0058 30,1 0,98% 

Frankrike 101 0,0099 601,2 19,53% 

Grekland 128 0,0078 86,2 2,80% 

Irland 145 0,0069 27,9 0,91% 

Italien 118 0,0085 488,4 15,87% 

Luxemburg 337 0,0030 1,4 0,04% 

Nederländerna 157 0,0064 103,4 3,36% 

Portugal 80 0,0125 131,7 4,28% 

Spanien 96 0,0104 443,1 14,40% 

Storbritannien 141 0,0071 424,7 13,80% 

Sverige 95 0,0105 94,7 3,08% 

Tyskland 169 0,0059 487,8 15,85% 

Österrike 123 0,0081 66,5 2,16% 

Totalt 2211 0,1143 3077,6 100% 

Källa: OECD (2012a) 
Notera att ackumulerade utsläpp* är inversen av ackumulerade utsläpp per capita multiplicerat med befolkningsmängden för 

respektive land. 

 

Tabell 5.2 visar att Portugal, Sverige, Spanien och Frankrike är de nationer som haft 

lägst utsläpp per capita under perioden. Frankrike och Spanien som även är två av de 

folkrikaste länderna tar därmed ensamma en stor andel av den totala mängden 

utsläppsrätter, 19,53 % respektive 14,40 %. Även Italien har relativt låga ackumulerade 

utsläpp och hög befolkningsmängd vilket ger 15,87 % av utsläppsrätterna. Vidare tar 

Tyskland och Storbritannien stora andelar av utsläppsrätterna. Då mer på grund av 

befolkningsmängd då aggregerade utsläpp i deras fall ger en något lägre tilldelning per 

capita. Luxemburg däremot har haft markant högre utsläpp per capita än samtliga andra 

länder. Detta tillsammans med deras låga befolkningsmängd leder till en mycket liten 

tilldelning.  
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5.1.3 Principen om betalningsmöjlighet 

Denna princip fördelar utsläppsrätter efter den individuella betalningsmöjligheten för de 

involverade länderna. Detta innebär att rika länder tilldelas färre rättigheter då de anses 

ha större möjlighet att stå för kostnaden av att istället rena sina utsläpp. Måttet på 

betalningsmöjlighet utgår från befolkningens genomsnittliga inkomst. Därmed tas den 

individuella befolkningsmängden in i beräkningen och inte de aggregerade nationella 

intäkterna. För majoriteten av de länder som behandlas i denna studie visas inkomsten 

per capita vara relativt jämn. I tabell 5.3 illustreras fördelningen efter denna princip. 

BNP per capita mäts här i PPP-justerade nuvarande priser i dollar.  

 

Tabell 5.3: Betalningsmöjlighet 
Nation BNP per capita BNP per capita BNP* BNP* 

  $, PPP-justerat invers invers invers i procent 

Belgien 31190 0,0000321 0,3341142 2,50% 

Danmark 32290 0,0000310 0,1672673 1,25% 

Finland 29863 0,0000335 0,1750686 1,31% 

Frankrike 28185 0,0000355 2,1548557 16,13% 

Grekland 23861 0,0000419 0,4636049 3,47% 

Irland 36796 0,0000272 0,1101138 0,82% 

Italien 27528 0,0000363 2,0906896 15,65% 

Luxemburg 64998 0,0000154 0,0070002 0,05% 

Nederländerna 33197 0,0000301 0,4904523 3,67% 

Portugal 19854 0,0000504 0,5289716 3,96% 

Spanien 25956 0,0000385 1,6447438 12,32% 

Storbritannien 31766 0,0000315 1,8839568 14,11% 

Sverige 32494 0,0000308 0,2767906 2,07% 

Tyskland 29684 0,0000337 2,7789412 20,81% 

Österrike 32856 0,0000304 0,2486447 1,86% 

Totalt 480518 0,0004982 13,3552153 100,0% 

Källa: OECD (2012b) 
Notera att BNP* är inversen av BNP per capita multiplicerat med befolkningsmängden för respektive land. 

 

Enligt betalningsmöjligheten tilldelas de fem länder med högst befolkningsmängd 79 % 

av utsläppsrätterna. Av dessa fem får Storbritannien och Tyskland en viss reducering av 

rättigheter medan Spanien, Italien och Frankrike får en något högre tilldelning. De 

länder som särskiljer sig från övriga är Luxemburg, Irland, Portugal och Grekland. 

Irland har högre snittinkomst än övriga länder men ligger ändå betydligt lägre än 

Luxemburg som har nästan dubbelt så hög medelinkomst. Portugal ligger klart lägst 

inkomstmässigt och får därför en ökad mängd rättigheter. Detsamma gäller även 

Grekland som har näst lägst genomsnittlig inkomst.  
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5.1.4 Principen om framtida utvecklingsmöjligheters bevarande 

Den fjärde principen består av två delar. För att utvecklingsmöjligheter ska bevaras 

behöver hänsyn tas till vilken produktionsnivå respektive land hade i tidsperioden innan. 

Dessutom måste ländernas individuella möjlighet att avstå från vidare utveckling tas i 

beaktande. I denna studie antas produktionsnivån förenklat motsvara utsläppsmängden 

medan betalningsmöjligheten används som mått för möjligt undvarande av utveckling. 

Utgångspunkten i denna studie är att lika vikt läggs vid båda dessa argument vilket ger 

att den faktiska tilldelningen blir snittet av de två respektive procentsatserna. Tabell 5.4 

presenterar både tilldelningen efter respektive delargument samt den slutliga 

fördelningen.  

 

Tabell 5.4: Framtida utvecklingsmöjligheters bevarande 
Nation BNP* Utsläpp i föregående tidsperiod Utsläpp i föregående tidsperiod Andel utsläppsrätter 

  invers i procent ton CO2 procent procent 

Belgien 2,50% 128241 3,67% 3,08% 

Danmark 1,25% 55797 1,59% 1,42% 

Finland 1,31% 68164 1,95% 1,63% 

Frankrike 16,13% 420827 12,03% 14,08% 

Grekland 3,47% 109623 3,13% 3,30% 

Irland 0,82% 45944 1,31% 1,07% 

Italien 15,65% 490565 14,02% 14,84% 

Luxemburg 0,05% 11882 0,34% 0,19% 

Nederländerna 3,67% 181038 5,17% 4,42% 

Portugal 3,96% 65358 1,87% 2,91% 

Spanien 12,32% 348894 9,97% 11,15% 

Storbritannien 14,11% 557611 15,94% 15,02% 

Sverige 2,07% 55786 1,59% 1,83% 

Tyskland 20,81% 881167 25,19% 23,00% 

Österrike 1,86% 77688 2,22% 2,04% 

Totalt 100,0% 3498586 100% 100,0% 

Källa: OECD (2012a+b) 
Notera att BNP* är inversen av BNP per capita multiplicerat med befolkningsmängden för respektive land. 

 

De fem folkrikasta länderna får enligt Tabell 5.4 tillsammans 78 % av 

utsläppsrättigheterna. Denna gemensamma andel är ungefär densamma även för 

respektive delargument. Den individuella tilldelningen mellan dessa fem länder skiljer 

sig däremot markant enligt delargumenten. Betalningsmöjlighetsdelen ger totalt sex 

länder högre tilldelning än de haft i föregående period varav Frankrike, Italien och 

Spanien också är tre av länderna med högst befolkningsmängd. Övriga tre länder med 

förhöjd andel är Grekland, Portugal och Sverige. Nio länder får alltså sänkt tilldelning 

där Luxemburg procentuellt sett drabbas hårdast med nära en halvering av antalet 

utsläppsrätter. De kvarvarande åtta länderna får tilldelningen sänkt med mellan 6-19 %. 
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5.1.5 Principen om anpassningskostnad 

Även denna princip inkluderar två olika delar. Den ena delen kommer från det 

långsiktiga målet som i detta fall är lika utsläpp per capita. Den andra delen är ett 

beroende av nuvarande utsläpp. Genom att kombinera dessa kan då gradvis förändring 

göras från dagens utsläpp mot de långsiktiga målen. Detta genom att starta med stor vikt 

på nuvarande utsläpp och i kommande perioder successivt lägga över mer vikt mot 

långsiktighet. I tabell 5.5 har samma vikt lagts på båda dessa delar. Det slutliga antalet 

utsläppsrätter är därmed ett snitt av de kortsiktiga utsläppen och de långsiktiga målen.  

 

Tabell 5.5: Anpassningskostnad 
Nation Befolkningsmängd Utsläpp i föregående tidsperiod Andel utsläppsrätter 

  procent procent procent 

Belgien 2,71% 3,67% 3,19% 

Danmark 1,41% 1,59% 1,50% 

Finland 1,36% 1,95% 1,66% 

Frankrike 15,82% 12,03% 13,93% 

Grekland 2,88% 3,13% 3,01% 

Irland 1,06% 1,31% 1,19% 

Italien 14,99% 14,02% 14,51% 

Luxemburg 0,12% 0,34% 0,23% 

Nederländerna 4,24% 5,17% 4,71% 

Portugal 2,74% 1,87% 2,31% 

Spanien 11,12% 9,97% 10,55% 

Storbritannien 15,59% 15,94% 15,77% 

Sverige 2,34% 1,59% 1,97% 

Tyskland 21,49% 25,19% 23,34% 

Österrike 2,13% 2,22% 2,18% 

Totalt 100% 100% 100% 

Källa: OECD (2012a+c) 

 

Enligt resultaten i Tabell 5.5 får Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och 

Tyskland totalt 78 % av utsläppsrätterna. Frankrike, Italien och Spanien får däremot en 

högre tilldelning än föregående år medan Storbritannien och Tyskland får färre 

rättigheter. Endast ytterligare två länder får ökad tilldelning vilka är Portugal och 

Sverige. Dessa två länder är även de som får störst procentuell ökning. Övriga tio får 

därmed sänkta utsläppsmöjligheter även om minskningens storlek skiljer sig mellan de 

individuella länderna. Storbritannien och Österrike får en minimal förändring medan 

Luxemburg drabbas hårt med en reduktion på nära en tredjedel av föregående års 

utsläpp. De återstående sju länderna får en förändring på mellan 4-15 %. 
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5.2 Kombination av principer 

När nu varje rättviseprincip har kvantifierad form och resultat finns för tilldelning 

utifrån de enskilda synsätten, kan även enkelt kombinationer av dessa fås fram. Det 

enda som behövs göras är att väga samman de aktuella principerna. Anses principen om 

lika utsläpp per capita vara rätt fördelningspolitik och att även hänsyn ska tas till 

utvecklingsmöjligheter, kan exempelvis vikter på 70 % för princip 1 och 30 % för 

princip 4 väljas. Resterande principer får då vikten 0 % och därmed frånses dessa 

fördelningseffekter. Som tidigare nämnts måste alltid vikterna summera till 100 % för 

att resultatet ska motsvara samtliga tillgängliga utsläppsrätter.  

 

En sammanställning av fördelningen enligt de respektive rättviseprinciperna presenteras 

i tabell 5.6. I tabellen framgår hur andelen utsläpp skiljer sig för respektive land mellan 

principerna. För vissa länder har valet av tilldelningsunderlag stor betydelse medan 

andra endast får en marginell skillnad.  

 

Tabell 5.6: Sammanställning av fördelning enligt respektive princip 
Nation Princip 1 Princip 2 Princip 3 Princip 4 Princip 5 

  lika per capita historiska utsläpp betalningsmöjlighet utv. möjligheter anpassningskostnad 

Belgien 2,71% 1,90% 2,50% 3,08% 3,19% 

Danmark 1,41% 1,04% 1,25% 1,42% 1,50% 

Finland 1,36% 0,98% 1,31% 1,63% 1,66% 

Frankrike 15,82% 19,53% 16,13% 14,08% 13,93% 

Grekland 2,88% 2,80% 3,47% 3,30% 3,01% 

Irland 1,06% 0,91% 0,82% 1,07% 1,19% 

Italien 14,99% 15,87% 15,65% 14,84% 14,51% 

Luxemburg 0,12% 0,04% 0,05% 0,20% 0,23% 

Nederländerna 4,24% 3,36% 3,67% 4,42% 4,71% 

Portugal 2,74% 4,28% 3,96% 2,91% 2,31% 

Spanien 11,12% 14,40% 12,32% 11,15% 10,55% 

Storbritannien 15,59% 13,80% 14,11% 15,02% 15,77% 

Sverige 2,34% 3,08% 2,07% 1,83% 1,97% 

Tyskland 21,49% 15,85% 20,81% 23,00% 23,34% 

Österrike 2,13% 2,16% 1,86% 2,04% 2,18% 

 

Det finns ett oändligt antal sätt att kombinera dessa rättviseprinciper genom att enkelt 

förändra vikten som läggs på varje synsätt. I denna studie kommer endast en variant att 

presenteras. Denna begränsning görs eftersom rapportens syfte inte är att hitta en 

optimal modell. Den kombination som blivit vald att illustreras är den kompletta 

modellen av samtliga principer. I denna modell har lika vikt lagts vid de fem 

principerna och den presenteras i tabell 5.7 nedan. 
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Tabell 5.7: Kombinerad modell 

Nation Utsläpp i föregående tidsperiod Samtliga principer 

  procent lika viktade 

Belgien 3,67% 2,68% 

Danmark 1,59% 1,32% 

Finland 1,95% 1,39% 

Frankrike 12,03% 15,90% 

Grekland 3,13% 3,09% 

Irland 1,31% 1,01% 

Italien 14,02% 15,17% 

Luxemburg 0,34% 0,13% 

Nederländerna 5,17% 4,08% 

Portugal 1,87% 3,24% 

Spanien 9,97% 11,91% 

Storbritannien 15,94% 14,86% 

Sverige 1,59% 2,26% 

Tyskland 25,19% 20,90% 

Österrike 2,22% 2,07% 

Totalt 100,00% 100,00% 

 

Den kombinerade modellen visar resultat som ligger i linje med utfallen i de enskilda 

synsätten. Att tilldelningen blir så pass snarlik beror naturligtvis på att distributionen 

även efter de individuella rättviseprinciperna i stor utsträckning är likartad. Frankrike, 

Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland tar även här en klar majoritet av 

utsläppsrätterna med sammanlagt nära 79 %. De övriga tio länderna får alltså dela på 

lite drygt 21 % av rättigheterna vilket är i storleksordning med vad Tyskland får 

individuellt. 

 

Frankrike, Italien och Spanien är även tillsammans med Portugal och Sverige de länder 

som blir tilldelade en större andel utsläpp jämfört med året innan. Portugal får den 

största ökningen med drygt 70 % och Italien den minsta på strax över 8 %. Spanien, 

Frankrike och Sverige får mellan 19-42 % fler utsläppsrätter.  Efter dessa kommer sedan 

Grekland som bara låg drygt 1 % över tilldelningen följt av Storbritannien och Österrike 

som endast behövt reducera sina utsläpp kring 7 %. De kvarvarande sju länderna har 

stramare krav på sig med reduktioner på mellan 17-30 %, detta bortsett från Luxemburg 

som måste sänka sin utsläppsandel med över 60 % för att nå målet. 
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5.3 Bördefördelningen 

Den interna bördefördelning som medlemsländerna i EU kommit överens om är 

naturligtvis även den relevant för denna studie. Genom att räkna ut de enskilda 

ländernas målvolymer och relatera dessa till den då sänkta totala mängden utsläpp, fås 

den procentuella fördelningen. Denna andelsfördelning kan då jämföras mot resultaten 

från de rättviseprinciper som rapporten bygger på. En analys av bördefördelningen 

kontra rättviseprinciperna görs i Kapitel 6, här presenteras enbart respektive lands 

procentuella andel enligt denna. Tabell 5.8 visar denna tilldelning, där även 2004 års 

utsläpp finns med som referens. 

 

Tabell 5.8: Tilldelning efter bördefördelningen 

Nation Utsläpp i föregående tidsperiod Utsläppsrätter enligt bördefördelningen 

  procent procent 

Belgien 3,67% 3,57% 

Danmark 1,59% 1,38% 

Finland 1,95% 1,84% 

Frankrike 12,03% 12,87% 

Grekland 3,13% 3,38% 

Irland 1,31% 1,19% 

Italien 14,02% 13,25% 

Luxemburg 0,34% 0,28% 

Nederländerna 5,17% 4,87% 

Portugal 1,87% 1,80% 

Spanien 9,97% 8,44% 

Storbritannien 15,94% 16,72% 

Sverige 1,59% 1,91% 

Tyskland 25,19% 26,74% 

Österrike 2,22% 1,75% 

Totalt 100,00% 100,00% 

 

Även tilldelning efter bördefördelningen ger en klar majoritet av utsläppsrätterna att 

fördelas mellan de fem folkrikaste länderna. Tyskland som är det land med högst 

befolkningsmängd tar här ensamt 26,74 % av den totala kvantiteten medan de tio länder 

med lägst befolkning får dela på 22 %. Av de fem länderna med flest invånare får 

Tyskland, Storbritannien och Frankrike ökad tilldelning medan Italien och Spanien får 

minska sina utsläpp. Endast ytterligare två länder ges möjlighet till mer utsläpp och det 

är Sverige och Grekland. Det är därmed tio länder som får lägre tilldelning enligt 

bördefördelningen. Förändringen för dessa länder varierar från bara några få procent till 

drygt en fjärdedel av föregående periods utsläpp. Sämst till procentuellt sett ligger 

Österrike följt av Luxemburg, Spanien och Danmark.  
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KAPITEL 6 

ANALYS 

 

 

 

 

6.1 Jämförelse av resultat 

De fem rättviseprinciperna ger tilldelningar som skiljer sig åt till stor del. Detta leder till 

stora konsekvenser eftersom mängden utsläpp till stor del följer produktionsvolymen. 

Varje lands produktion leder sedan vidare till inkomster och levnadsstandard som därför 

direkt påverkas av en förändrad utsläppsmängd. Fördelningen av utsläppsrätter kommer 

därmed till viss del att fungera som inkomstfördelning. Det finns däremot en väldigt 

betydelsefull likhet mellan principerna; de är tydliga angående i vilken riktning länderna 

ska gå. Det enda land om vilket rättviseprinciperna inte är helt överens angående 

tilldelningens generella förändringsriktning är Grekland.  

 

För att påvisa den stora skillnaden kan Sveriges tilldelning från principen om historiska 

utsläpp (princip 2) jämföras mot den av principen om betalningsmöjlighet (princip 3).  

År 2004 släppte Sverige ut 51,7 % av den mängd som skulle tilldelats enligt de 

historiska utsläppen medan samma års utsläpp uppgick till 76,7 % av landets tilldelning 

efter principen om betalningsmöjlighet. I samtliga fall låg däremot Sverige under den 

tilldelning rättviseprinciperna skulle ha medgett.  

 

Efter att skillnader och likheter hos den kompletta modellen och de individuella 

principerna har presenterats görs sedan en liknande analys av tilldelningen efter 

bördefördelningen. Till denna analys illustreras även till vilken grad de allokerade 

rättigheterna motsvarar ländernas faktiska utsläpp från året innan. En likadan jämförelse 

görs för de fem rättviseprinciperna i analysen av absolut reduktion där principerna 

möter samma reduktionskrav som bördefördelningen. Innan diskussionen tar vid 

avslutas sedan resultatjämförelsen med att illustrera den utveckling som varit under 

några år fram till 2010. I samband med detta visas även ländernas utsläpp i procent av 

deras tilldelningar efter bördefördelningen. Resultatet visar då hur Kyotoprotokollet 

påverkat utsläppsmängden hos de 15 länder som behandlas här. 
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6.1.1 Modellen och de fem principerna 

Av resultaten från det föregående kapitlet har en sammanställning gjorts i tabell 6.1. I 

denna tabell visas ländernas andelar av de sammanlagda utsläppen år 2004 samt hur stor 

denna andel är jämfört med tilldelningen från respektive princip. Det framgår tydligt att 

principen om historiska utsläpp (princip 2) i de flesta fall är den som skiljer sig mest 

från utsläppen året innan. Principen om anpassningskostnad (princip 5) är den där 

länderna ligger närmast sina faktiska utsläpp från år 2004. Dock beror denna princip till 

50% på just föregående tidsperiod vilket även är fallet för utvecklingsmöjligheters 

bevarande (princip 4). Dessa kommer alltid ligga närmare de faktiska utsläppen jämfört 

med principen om lika utsläpp per capita (princip 1) och den om betalningsmöjlighet 

(princip 3). 

 

Tabell 6.1: Procentuell utsläppsnivå relativt tilldelning efter varje princip 
Nation Utsläpp i föregående tidsperiod Princip 1 Princip 2 Princip 3 Princip 4 Princip 5 

  procent           

Belgien 3,67% 135,2% 193,0% 146,7% 119,0% 115,0% 

Danmark 1,59% 113,0% 153,0% 127,0% 111,8% 106,0% 

Finland 1,95% 143,2% 199,4% 148,8% 119,7% 117,5% 

Frankrike 12,03% 76,0% 61,6% 74,6% 85,4% 86,4% 

Grekland 3,13% 108,6% 111,8% 90,2% 94,8% 104,0% 

Irland 1,31% 124,1% 144,4% 158,9% 122,8% 110,1% 

Italien 14,02% 93,5% 88,3% 89,6% 94,5% 96,6% 

Luxemburg 0,34% 286,9% 773,9% 648,7% 174,5% 147,8% 

Nederländerna 5,17% 121,9% 153,8% 140,8% 116,9% 109,8% 

Portugal 1,87% 68,4% 43,7% 47,2% 64,2% 81,0% 

Spanien 9,97% 89,6% 69,3% 81,0% 89,4% 94,5% 

Storbritannien 15,94% 102,2% 115,5% 113,0% 106,1% 101,1% 

Sverige 1,59% 67,9% 51,7% 76,7% 86,8% 80,7% 

Tyskland 25,19% 117,2% 158,9% 121,1% 109,5% 107,9% 

Österrike 2,22% 104,3% 102,7% 119,2% 108,8% 101,8% 

 

I tabellen framgår att Luxemburg är det land som överskrider sin tilldelning mest 

oavsett vilken princip som tillämpas. Sett till historiska utsläpp, som har de mest 

extrema variationerna, så ligger Luxemburg på hela 773,9 % av den tilldelade andelen 

medan Portugal endast använder 43,7% av sina utsläppsrätter. Principen om 

anpassningskostnad är det mest förmånliga alternativet för de länder som överskrider 

sin kvot, men även den tilldelningen spräcker Luxemburg med nästan 50 %. Efter 

Luxemburg är det sedan Finland och Belgien som överskrider sina tilldelningar mest, 

förutom när det gäller betalningsmöjlighet och utvecklingsmöjligheter där Irland går 

om. Enligt de övriga principerna ligger Irland märkbart bättre och hamnar mer i 

storleksordning med Nederländerna, Tyskland och Danmark.  
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De länder som i majoriteten av fallen ligger närmast de tilldelade mängden utsläpp är 

Grekland, Storbritannien och Österrike. Som tidigare nämnts är Grekland speciellt i den 

egenskapen att de som enda nation i vissa fall ligger över tilldelningen och i andra fall 

får släppa ut mer. Fem länder hade år 2004 utsläpp där andelen var lägre än samtliga 

principer skulle gett dem rätt till. Tre av dessa länder är dessutom bland de folkrikaste. 

Italien ligger kring 90 % av tilldelningen de skulle få från de olika principerna och är 

tätt följt av Spanien. Frankrike kommer sedan med märkbart lägre utsläpp än 

principerna medger men ligger ändå högre än Sverige och Portugal. De två sistnämnda 

är de länder med klart störst möjlighet att öka sina utsläpp inom ramen av principerna 

med i vissa fall nära en fördubbling.  

 

Att samtliga principer är överens om hur de olika länderna ska förändra sina utsläpp 

kommer med stor sannolikhet av att länderna är relativt lika varandra. Hade ett urval 

gjorts på global nivå med mer differentierade nationer så hade utfallet mest troligt blivit 

helt annorlunda. Meningen med denna rapport är däremot att undersöka medlemsländer 

i EU vilka är mer jämbördiga. I tabell 6.2 nedan görs motsvarande jämförelse för den 

sammansatta modellen som tabell 6.1 gjorde för de individuella principerna. Detta ger 

dock resultat som i stort liknar de tidigare. Varianter på den kompletta modellen och 

med andra vikter för principerna leder även de till likartade resultat. Sådana illustreras 

inte här då de medför marginell ny information.  

 

Tabell 6.2 Komplett modell 

Nation Samtliga principer 

  lika viktade 

Belgien 137,11% 

Danmark 120,05% 

Finland 140,51% 

Frankrike 75,67% 

Grekland 101,22% 

Irland 129,78% 

Italien 92,41% 

Luxemburg 267,72% 

Nederländerna 126,70% 

Portugal 57,70% 

Spanien 83,73% 

Storbritannien 107,28% 

Sverige 70,40% 

Tyskland 120,54% 

Österrike 107,04% 
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6.1.2 Bördefördelningen 

Bördefördelningen är framtagen genom politiska förhandlingar och är långsiktiga mål 

snarare än kortsiktiga restriktioner. Efter en granskning av bördefördelningens 

allokering av utsläppsandelar kan några viktiga attribut anas som mest troligt haft stor 

betydelse vid utformningen. Dels verkar befolkningsmängd ha någon form av betydelse 

liksom tidigare utsläpp. Detta eftersom folkrika länder får stora tilldelningar och att 

bördefördelningen inte uppvisar lika extrema tilldelningsskillnader som vissa av 

rättviseprinciperna. Främst verkar dock ländernas individuella politiska styrka vara det 

som formar tilldelningen. Storbritannien och Tyskland får nämligen ökade 

utsläppsandelar medan Portugal och Spanien får krympta, detta helt emot samtliga 

principer som tagits upp i denna studie. 

 

Liknande skillnader i tilldelning kan även ses i en rapport av Eyckmans och Cornillie 

(2000). Författarna börjar med att ta fram en kostnadseffektiv fördelning och går sedan 

vidare med att inkludera utjämning av rikedom. De utgår då från välfärdsförändring av 

nästa konsumtionsenhet och marginalkostnaden för rening för att på så sätt få fram en 

gemensam välfärdsoptimerad modell (ibid). Författarna visar att bördefördelningen efter 

Kyoto ger Tyskland, Storbritannien och Frankrike en reduktionsnivå under den 

kostnadseffektiva medan främst Nederländerna, Belgien och Portugal ligger klart över. 

Detta är tydligt genom granskning av ländernas marginalkostnadsfunktioner och därför 

helt utan inblandning av rättviseperspektiv. I flera fall förstärks effekten ytterligare när 

välfärdsförändringen vägs in (ibid). Framförallt är det då Portugal, Grekland, Spanien 

och Belgien som ges ökade utsläppsmöjligheter medan Finland, Sverige, Danmark och 

Tyskland är de länder som procentuellt sett förlorar mest jämfört med den 

kostnadseffektiva fördelningen.  

 

Trots detta visar Marklund och Samakovlis (2003) i en ekonometisk studie att både 

kostnadseffektivitet och rättvisa är signifikanta för bördefördelningen av de europeiska 

ländernas reduktion. I deras studie visar författarna att en högre marginalkostnad för 

rening har medfört ett lägre reduktionskrav. Detta samtidigt som länder med lägre 

generell levnadsstandard även de möter lättare reduktionsmål (ibid). Sambandet kan 

därmed tolkas som att både betalningsmöjlighet och anpassningskostnad ges utrymme i 

bördefördelningen.   
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Tabell 6.3 Efterlevnad 

Nation Utsläpp år 1990 Utsläpp år 2004 Bördefördelning Utsläppsrätter Täckningsgrad 

            
Belgien 118630 128241 -7,5% 109732 85,57% 

Danmark 53943 55797 -21,0% 42615 76,37% 

Finland 56592 68164 0,0% 56592 83,02% 

Frankrike 396046 420827 0,0% 396046 94,11% 

Grekland 83274 109623 25,0% 104093 94,96% 

Irland 32381 45944 13,0% 36590 79,64% 

Italien 435895 490565 -6,5% 407562 83,08% 

Luxemburg 11871 11882 -28,0% 8547 71,93% 

Nederländerna 159269 181038 -6,0% 149713 82,70% 

Portugal 43695 65358 27,0% 55493 84,91% 

Spanien 225815 348894 15,0% 259687 74,43% 

Storbritannien 587988 557611 -12,5% 514490 92,27% 

Sverige 56646 55786 4,0% 58912 105,60% 

Tyskland 1041688 881167 -21,0% 822934 93,39% 

Österrike 62068 77688 -13,0% 53999 69,51% 

Källa: OECD (2012a), EEA (2012) 

Notera att utsläpp här mäts i tusentals ton CO2. 

 

Tabell 6.3 visar utsläppsmängden för basåret 1990, utsläpp i föregående period, hur 

reduktionerna skulle fördelas och hur mycket utsläpp detta motsvarar för respektive 

nation. Dessutom visas även till vilken grad de tilldelade rättigheterna täcker de 

individuella utsläppen från året innan. Täckningsgraden ger då även svaret på hur 

mycket länderna måste sänka sina utsläpp för att nå målen. I tabellen framgår att 

Sverige är det enda land som faktiskt ges möjlighet att öka utsläppsmängden från år 

2004. Samtliga andra länder möter reduktioner på mellan 5-30 %.  
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6.1.3 Absolut reduktion 

Syftet med denna rapport är inte att utreda eller diskutera faktisk reduktion av de totala 

utsläppen. Det är däremot intressant att belysa hur allokeringen av utsläppsrätter, efter 

de olika principerna, täcker den verkliga utsläppsnivån även vid en minskning i absoluta 

mått. Främsta orsaken till illustrationens betydelse är att bördefördelningens innefattar 

en faktisk total reduktion på 8 % under basårets nivå. Det är därmed av vikt att visa hur 

en lika stor reduktion fördelas efter de fem individuella rättviseprinciperna och efter den 

sammansatta modellen. Tabell 6.4 visar utsläppsnivån för basåret 1990 och motsvarande 

nivå för år 2004. Tabellen åskådliggör sedan till vilken grad ländernas respektive 

tilldelningar täcker föregående års utsläppsnivå. De totala allokerade utsläppsrätterna är 

även reducerade till 8 % under 1990 års nivå. 

 

Tabell 6.4 Täckningsgrad vid 8% total reduktion 

Nation Utsläpp år 1990 Utsläpp år 2004 Princip 1 Princip 2 Princip 3 Princip 4 Princip 5 Modellen 

                  

Belgien 118630 128241 65,44% 45,88% 60,39% 74,47% 76,93% 64,62% 

Danmark 53943 55797 78,25% 57,72% 69,43% 78,97% 82,97% 73,47% 

Finland 56592 68164 61,78% 44,52% 59,56% 74,00% 75,23% 63,02% 

Frankrike 396046 420827 116,41% 143,71% 118,70% 103,60% 102,50% 116,98% 

Grekland 83274 109623 81,35% 79,09% 98,05% 93,27% 84,88% 87,33% 

Irland 32381 45944 71,44% 61,33% 55,33% 71,91% 80,20% 68,04% 

Italien 435895 490565 94,62% 100,17% 98,79% 93,65% 91,59% 95,76% 

Luxemburg 11871 11882 31,27% 10,42% 13,29% 50,82% 58,64% 32,89% 

Nederländerna 159269 181038 72,52% 57,47% 62,79% 75,64% 80,48% 69,78% 

Portugal 43695 65358 129,82% 202,78% 187,67% 138,06% 109,21% 153,51% 

Spanien 225815 348894 98,69% 127,80% 109,35% 98,92% 93,59% 105,67% 

Storbritannien 587988 557611 86,57% 76,63% 78,36% 83,43% 87,55% 82,51% 

Sverige 56646 55786 129,89% 170,96% 114,96% 101,69% 109,07% 125,31% 

Tyskland 1041688 881167 75,52% 55,70% 73,13% 80,83% 82,02% 73,44% 

Österrike 62068 77688 84,90% 86,09% 74,18% 81,35% 86,89% 82,68% 

Notera att utsläpp här mäts i tusentals ton CO2. 

 

Tabellen visar att av de fem länder som fått höjda utsläppsandelar av samtliga principer, 

så är det bara Frankrike, Portugal och Sverige som får höja sin faktiska utsläppsnivå 

givet den totala reduktionen. Spanien får i vissa fall möjlighet till en liten höjning och i 

andra fall krav om en viss reduktion. För Italiens del så utnyttjar de precis tilldelningen 

enligt en princip medan resterande principer talar för några procents reduktion. Sju av 

länderna ligger däremot betydligt sämre till där de i vissa fall behöver nära halvera sin 

utsläppsmängd för att nå tilldelningen. Värst är det i samtliga fall för Luxemburg och då 

speciellt enligt principen om historiska utsläpp. Deras tilldelning räcker där endast till 

10,42 % av föregående års nivå.  
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6.1.4 Några år senare 

Utvecklingen sedan år 2004 har varit positiv för samtliga länder i denna studie när det 

gäller utsläpp. Tillsammans med övriga nationer som skrivit på Kyotoprotokollet räknas 

därmed reduktionsmålen vara uppnådda. En förlängning av avtalet är nu på gång men 

vilka länder som ingår har förändrats något. Några av anledningarna till framgången är 

de mekanismer som ingår i protokollet och som gör det möjligt för en nation att räkna 

hem reduktionsprojekt i andra länder. Den djupa ekonomiska nedgången som varit har 

även den inneburit ett stor bidrag. Detta genom att den minskade produktionen och 

konsumtionen lett till lägre utsläpp. I tabell 6.5 nedan visas utsläppen för år 2010 och 

förändringen i procent från 2004 respektive 1990 års nivå. Tabellen visar även 2010 års 

utsläpp som andel av bördefördelningens mål. 

 

Tabell 6.5 Utvecklingen efter år 2004 

Nation Utsläpp år 1990 Utsläpp år 2004 Utsläpp år 2010 Förändring Förändring 2010 års utsläpp 

        2004-2010 1990-2010 andel av bördeförd. 

Belgien 118630 128241 115093 89,75% 97,02% 104,89% 

Danmark 53943 55797 50252 90,06% 93,16% 117,92% 

Finland 56592 68164 63689 93,43% 112,54% 112,54% 

Frankrike 396046 420827 387623 92,11% 97,87% 97,87% 

Grekland 83274 109623 97469 88,91% 117,05% 93,64% 

Irland 32381 45944 41268 89,82% 127,45% 112,78% 

Italien 435895 490565 426087 86,86% 97,75% 104,55% 

Luxemburg 11871 11882 11072 93,18% 93,27% 129,54% 

Nederländerna 159269 181038 181191 100,08% 113,76% 121,03% 

Portugal 43695 65358 52619 80,51% 120,42% 94,82% 

Spanien 225815 348894 284450 81,53% 125,97% 109,54% 

Storbritannien 587988 557611 502383 90,10% 85,44% 97,65% 

Sverige 56646 55786 52884 94,80% 93,36% 89,77% 

Tyskland 1041688 881167 818962 92,94% 78,62% 99,52% 

Österrike 62068 77688 72290 93,05% 116,47% 133,87% 

Totalt 3365802 3498586 3157332 90,25% 93,81% 102,61% 

Källa: OECD (2012a) 
Notera att utsläpp här mäts i tusentals ton CO2. 

 

Tabellen visar att samtliga nationer lyckats sänka sina utsläpp mellan år 2004-2010 

förutom Nederländerna som ligger kvar på samma nivå. Drygt hälften av länderna har 

även lyckats vända ökningen av utsläpp och sänka den under 1990 års nivå. Ser man 

sedan till bördefördelningen så ligger just 2010 års totala utsläpp något över gränsen. 

Enligt Kyotoavtalet däremot så är snittet av femårsperioden 2008-2012 den relevanta 

mätpunkten. Individuellt däremot mellan länderna är det stor skillnad. Sverige utnyttjar 

till exempel mindre än 90 % av sin tilldelning medan Österrike ligger över 130 %.  
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6.2 Diskussion 

I samband med denna studie är det av värde att diskutera några punkter angående dessa 

rättviseprinciper. Dels finns några synpunkter på rättvisan bakom de olika perspektiven 

och dels uppkommer en del konflikter mellan olika synsätt. Flera av principerna verkar 

också snarare vara fördelningspolitiska verktyg än riktlinjer för utsläppsminskning. Här 

diskuteras även bördefördelningen, dess utformning, mekanismer och måluppfyllelse. 

Eftersom Kyotoprotokollet även medförde en reduktion av utsläpp i absoluta mått tas 

detta upp samtidigt. Som avslutning tas ett förslag upp om hur utsläppsrätter kan 

tilldelas efter bindningsmöjligheter och varför det kan vara ett bättre långsiktigt 

alternativ. 

 

6.2.1 "Rättvisan" bakom perspektiven 

Vi börjar med principen om lika utsläpp per capita. Är det rättvist att länder som 

misslyckats med att hålla populationen på en nivå som de egna resurserna klarar av att 

upprätthålla ska premieras med ett större antal rättigheter? Enligt min uppfattning är 

svaret ett självklart nej vilket verkar vara tvärt emot den allmänna uppfattningen. Ännu 

har inte en förklaring stöts på som kan ge stöd åt denna princip mer än möjligtvis att alla 

människor ska ha samma rättigheter. Detta kan anses vara ett sunt argument men hur 

gör vi då när resurserna inte räcker till, och vart tar rättvisan vägen för de länder som 

håller sin befolkning på en långsiktigt hållbar nivå? Dessutom måste det vara så att om 

alla ska ha samma rättigheter till utsläpp så ska även alla ha samma skyldigheter när det 

gäller rening. 

 

Den andra principen, som handlar om historiska utsläpp, har även den några brister. Är 

det rättvist att en person som föds i ett land som haft stora utsläpp tidigare ska bli 

tvungen att rena det andra smutsat ned? Detta verkar inte särskilt rättvist utan istället 

måste en utredning i så fall göras över vilka som tjänat på utsläppen och de företagen 

och personerna får stå för kostnaden. Detta gäller även mellan länder eftersom utsläpp, 

som leder till utveckling, i ett land i många fall även skapar nytta för andra länder. 

Aggregerade utsläpp borde även relateras till de koldepåer som finns, till exempel i skog 

och bearbetat trä. 
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Principen om betalningsmöjlighet lider av liknande problem som den första principen. 

Detta eftersom betalningsmöjligheten relateras till befolkningsmängden. Länder med 

stor befolkning och hög BNP kan ändå ha låg BNP per capita och då även låg 

betalningsförmåga. Detta kan därför anses vara orättvist enligt samma argument som för 

principen om lika utsläpp per capita. Det kan även diskuteras om det är rättvist att 

länder ska betala mer bara för att de kan. Det är däremot tänkbart att länder med hög 

BNP är länder som faktiskt tjänat på utsläppen som gjorts även om de inte 

nödvändigtvis gjorts i det egna landet. 

 

När det gäller principen om utvecklingsmöjligheters bevarande så infinner sig en del 

frågetecken även här. Om ett antal länder tidigare gjort skada är det då fritt fram för 

andra länder att göra samma sak? Det är precis detta principen om 

utvecklingsmöjligheters bevarande leder till. Detta borde inte ses som ett bra alternativ 

utan ska en global reduktion ske så måste alla hjälpa till, det finns andra sätt att hjälpa 

länder med utveckling. Denna princip är dessutom beroende av betalningsmöjligheten 

och delvis gäller därför samma argument som tidigare. 

 

Sist ut är principen om anpassningskostnad. Detta är inte en egentlig rättviseprincip utan 

ett sätt att takta om från nuvarande utsläppsnivå och mot det långsiktiga målet. 

Resultatet blir ett bra sätt för att få till en förändring men då måste det även finnas ett 

långsiktigt mål som är fastställt. I denna rapport har lika utsläpp per capita använts som 

det långsiktiga målet men det kan lätt bytas ut. I övrigt gäller annars samma 

invändningar som tidigare. 

 

Det som kommit fram till här är att den första principen är en grundsyn med möjlig 

långsiktighet. Om det däremot är det rättviseperspektiv vi vill utgå ifrån kan diskuteras. 

De övriga fyra principerna är alla politiska fördelningsverktyg av olika slag. Samtliga 

använder sig av en kortsiktigt orättvis fördelning för att längre fram uppnå en långsiktig 

rättvisa på internationell nivå. Nu levande individer tvingas därmed genomlida 

förändringen så att morgondagens nationer kan ha en jämn fördelning. Detta oavsett om 

det handlar om historiska utsläpp ur andra principen, inkomstnivå enligt princip 3, 

fjärde principens utveckling eller anpassningskostnaden från princip 5. 
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6.2.2 Konflikter mellan olika synsätt 

Principen om lika utsläpp per capita är den enda med konstant andelsfördelning, 

förutsatt konstant befolkningsmängd. Det uppstår därmed en konflikt med de övriga 

synsätten eftersom de siktar till att göra en omfördelning mellan länderna. En sådan 

omfördelning medför att andelarna måste räknas om för varje ny period. Detta eftersom 

grunden som tilldelningen bygger på har förändrats. Lika utsläpp för varje individ går 

inte ihop med att vissa ska ha rätt till mindre utsläpp på grund av att de är rikare, för att 

deras föräldrar har haft stora utsläpp eller för att de ligger efter i utvecklingen.  

 

Principen om anpassningskostnad kolliderar inte med den första principen. Detta på 

grund av att den femte principen endast är en omstruktureringsfas och att sysättet har 

lika utsläpp per capita som långsiktigt mål i denna rapport. Ingen princip annat än den 

första är egentligen långsiktig. De andra principerna leder nämligen till en konvergering 

mot principen om lika utsläpp per capita. 

 

6.2.3 Bördefördelning och absolut reduktion 

Enligt 2010 års siffror visas en klar reduktion av absoluta utsläpp ha åstadkommits, 

både från år 2004 och år 1990. Kyotoprotokollet hyllas som en framgång och en 

förlängning är i full gång. Men är det verkligen hela sanningen och gör det någon 

egentlig skillnad på global nivå?  

 

Det finns globalt sett ett litet antal länder som ger upphov till en betydande andel av de 

totala utsläppen. Europeiska Unionen är med dagens 27 medlemsländer naturligtvis en 

stor del av problematiken men två grupper av länder är faktiskt än mer betydande. Dels 

har vi de som lämnat Kyotoavtalet. USA som hoppade av innan protokollet började 

gälla och Canada som gav upp i slutskedet har båda stora poster bland utsläppssiffrorna. 

Tillsammans med Japan, Nya Zeeland och Ryssland som valt att inte fortsätta blir deras 

gemensamma utsläpp i storleksordningen dubbelt så stora som EU-ländernas. Den 

gruppering som har absolut störst betydelse är däremot Kina och Indien som 

tillsammans släpper ut långt mer än dubbla mängden från EU. Fler länder än de i 

Europa är naturligtvis med i Kyotoprotokollets andra avtalsperiod. Dock utgör de två 

grupper som precis nämnts en klar majoritet av världens totala utsläpp. Vad finns det för 

egentlig chans att lyckas med absolut minskning på global nivå om vi inte kan hindra de 

största miljöbovarna från att fortsätta öka utsläppen?  
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6.2.4 Tilldelning efter bindningsmöjligheter  

Den tilldelningsprincip som presenteras här är en helt annan som frångår 

befolkningsmängd, tidigare utsläpp och rikedom. En reduktion av utsläpp måste ske och 

global balans behöver uppnås för att skapa ett långsiktigt hållbart beteende. Hur 

reduceras då koldioxid?  

 

Först behövs bättre tekniker för att strypa tillflödet av ny koldioxid. Detta finns till stor 

del redan men används inte av stora delar av det globala samhället eftersom kostnaden 

är hög. Detta kan lösas genom effektivisering och att mer pengar läggs på att tillämpa 

sådana teknologier. För att detta ska ske krävs däremot policyförändringar och 

samarbete mellan nationer.  

 

Hur gör vi då för att minska den redan existerande stocken av koldioxid i atmosfären? 

Vi vet att koldioxid binds i växter och djur och att världens skogar är en viktig del i 

jordens kretslopp. Varför inte då basera tilldelningen av utsläppsrätter efter volym skog, 

bonitet och depåer av bearbetat trä? Detta kommer få länder att öka planteringen av ny 

skog och att hindra marken från att utarmas. Om den globala skogsarealen kan ökas 

med några procent istället för att skogsskövling minskar skogarnas utbredning så 

kommer vi en lång väg mot minskad mängd koldioxid och därmed lägre växthuseffekt! 

 

Att grunda tilldelning av utsläppsrätter på områden olika potential har gjort flera gånger 

redan. Ett par exempel är i sektormetoden (Egenhofer och Fujiwara, 2008) och i 

triptykmetoden (den Elzen m.fl., 2008). Båda dessa metoder bygger däremot på att de 

som kan reducera mer får en lägre tilldelning än de med mindre möjligheter. Detta kan 

anses vara att angripa problemet från fel håll. Det borde snarare vara så att tilldelningen 

baseras på upptagningsförmågan i skog och mark. Ur ett sådant perspektiv ges därmed 

utsläppsrätterna till de länder som faktiskt binder koldioxid. Vidare inom detta ämne 

kan fortsatt forskning ge stora bidrag.  
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