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 I

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I och med ratificeringen av Kyotoprotokollet åtog sig Sverige att sänka sina utsläpp av 

koldioxid. För att minimera kostnaderna förknippade med detta åtagande tillåter 

Kyotoprotokollet användandet av tre flexibla mekanismer varav en är handel med 

utsläppsrätter. Syftet med denna uppsats är att undersöka de samhällsekonomiska skillnaderna 

mellan de två teoretiskt kostnadseffektiva principerna för tilldelning av utsläppsrätter, ren 

grandfathering utan handelsrestriktioner och auktionering. Studien kommer fram till att under 

antagandet om en perfekt fungerande ekonomi, innebär auktionering att samhället kan minska 

sina kostnader för utsläppsminskningen med mellan 1 och 1,5 miljarder kronor jämfört med 

grandfathering. Gratis tilldelning visade sig även ha en negativ inverkan på 

kostnadseffektiviteten genom höga transaktionskostnader samt på grund av att vissa företag 

inte fann grandfatheringprincipen trovärdig inför framtiden. Båda tilldelningsprinciper hade 

samma direkta, men skiljda indirekta, inverkan på konkurrenskraften. Auktionering visade sig 

dock återigen vara det samhällsekonomiskt önskvärda alternativet. Slutligen gav gratis 

tilldelning upphov till snedvridningar i investeringsincitamenten, både mellan nu existerande 

marknader och mellan nuvarande och framtida företag inom den koldioxidintensiva industrin. 

Problemen skulle dock ha kunnat lösas genom att utsläppsrätterna behandlades som övriga 

inputfaktorer, det vill säga såldes (auktionerades) på en marknad. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Through the ratification of the Kyoto protocol Sweden committed to decrease emissions of 

carbon dioxide. To minimize the cost associated with this commitment, the Kyoto protocol 

allows the usage of three flexible mechanisms of which one is trade with emission permits. 

The purpose of this study is to investigate the differences between the two theoretically cost 

effective principles for initial allocation of emission permits, pure grandfathering without 

trade restrictions and auctioning. The study concludes that, during the assumption of a 

perfectly working economy, auctioning would mean that social cost for emission reduction 

could be reduced with between 1 and 1.5 billion Swedish kronor compared to grandfathering. 

Free allocation also had a negative impact on cost effectiveness through high transaction costs 

and because some companies didn�t perceive the principle of grandfathering as trustworthy 

for future allocations. Both allocation principles had the same direct, but different indirect, 

impact on competition and auctioning again appeared to be the desirable alternative from a 

social economic perspective.  Finally a free allocation caused misleading investment 

incentives, both between existing markets and between present and future companies within 

the carbon intensive industry.  These problems could be solved by treating the emission rights 

as other input factors and sell (auction) them on a market.                      
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Kapitel 1  

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

De flesta klimatforskare är idag eniga om att en förhöjd koncentration av koldioxid, genom 

den så kallade växthuseffekten, leder till ett varmare klimat. En stor del av världens länder har 

länge varit överens om att dessa utsläpp måste minska, något som resulterade i ett 

internationellt avtal i Kyoto, Japan, den 11 december 1997. I och med ratifikationen av 

Kyotoprotokollet åtog sig EU och dess medlemsstater att, som genomsnitt under första 

åtagandeperiod 2008�2012, minska sina utsläpp med åtta procent jämfört med 1990 års 

utsläppsnivå. Enligt den europeiska så kallade bördefördelningen (rådets beslut 2002/358/EG) 

ska Sverige under perioden begränsa sina utsläpp till maximalt 104 procent jämfört med 1990 

års nivå. Den svenska riksdagen ansåg däremot inte detta vara ett tillräckligt miljömål och 

beslutade att Sverige unilateralt skulle sänka sina utsläpp till 96 procent av 1990 års 

utsläppsnivå. 

 

Kyotoprotokollet (1997) tillåter tre flexibla mekanismer för att reningen ska kunna 

genomföras till lägsta möjliga kostnad, handel med utsläppsrätter, gemensamt genomförande 

och mekanismen för ren utveckling1, alla med sina fördelar och brister. Alla ovanstående 

alternativ är tillgängliga för svenska företag när den europeiska försöksperioden (2005-2007) 

inför Kyotoavtalets första åtagarperiod (2008-2012) nu startat. Denna uppsats ska utreda en av 

aspekterna rörande den flexibla mekanismen handel med utsläppsrätter, nämligen den initiala 

tilldelningen. Enligt handelsdirektivet (2003) måste EU:s medlemmar tilldela 95 procent av 

utsläppsrätterna gratis under försöksperioden och sedan 90 procent under Kyotoprotokollets 

första åtagarperiod.  Sverige har dock i likhet med de flesta andra länder valt att dela ut alla 

utsläppsrätterna gratis.  

 

                                                
1 De flexibla mekanismerna tillåts även av EU:s handelsdirektiv (2003) i kombination med länkdirektivet (2004) 
som båda bygger på Kyotoavtalet men med specificeringar angående hur Kyotoprotokollets flexibla mekanismer 
skall  tillämpas inom den europeiska unionen. Se kapitel 2.2. 
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I denna studie kommer de politiska begränsningar handelsdirektivet och starka 

intresseorganisationer påtvingar svenska beslutsfattare inte att analyseras närmare utan 

resonemanget utgår från att en annan tilldelningsform varit möjlig. Denna uppsats kommer att 

undersöka skillnaderna mellan de två teoretiskt kostnadseffektiva tilldelningsprinciperna för 

utsläppsrätter, ren grandfathering utan handelsrestriktioner2 och auktionering. Enligt 

näringslivet skulle svensk auktionering av utsläppsrättigheter, istället för gratis tilldelning, 

medföra ytterligare skada på de svenska koldioxidintensiva företagens konkurrenskraft 

(Bohm, 2005), ett påstående vars sanningshalt närmare kommer att analyseras i uppsatsen. 

Exempel på andra frågeställningar vilka närmar utreds är om en gratis tilldelning är det mest 

effektiva sättet att internalisera koldioxidens externa effekter i faktorpriset, hur 

tilldelningsformen påverkar investeringsincitamenten i ekonomin samt hur tilldelningssättets 

trovärdighet påverkar kostnadseffektiviteten.   

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv undersöka skillnader mellan två 

principer för tilldelning av utsläppsrätter, ren grandfathering utan handelsrestriktioner och 

auktionering. 

 

1.3 Metod 

Utgångspunkt för uppsatsen är neoklassisk välfärdsteori. I denna studie undersöks 

skillnaderna mellan de två tilldelningsformerna. När kostnadseffektiviteten analyseras är det 

således inte kostnadseffektiviteten i hela systemet för utsläppsrätter som undersöks, utan 

skillnaderna mellan de två tilldelningsprincipernas inverkan på kostnadseffektiviteten. Detta 

görs genom att jämföra kostnaderna de två systemen ger upphov till. Analysen sker framför 

allt genom litteraturstudier, men innehåller även kvantitativa beräkningar och intervjuer. 

 

Enligt företag som berörs av utsläppsrätterna skulle en auktionering av utsläppsrätter leda till 

försämrad konkurrens för svenska företag, och därigenom till förlorade jobb. 

Tilldelningsformens inverkan på konkurrenskraften analyseras både teoretiskt och 

kvantitativt. För den kvantitativa uppskattningen används en faktorefterfrågemodell skapad av 

                                                
2 Gratis tilldelning baserad på historiska utsläppsnivåer. 
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ITPS (2004).  Då en ekonomi består av en begränsad mängd resurser leder snedvridningar 

investeringsincitament till en icke optimal samhällsproduktion. Uppsatsen analyserar därför 

även tilldelningsformens inverkan på investeringsincitament/-möjligheter, kapitalkostnader 

med mera genom att undersöka tilldelningsformernas inverkan på dessa faktorer. 

 

1.4 Avgränsning 

Analysen begränsas till de två �kostnadseffektiva� tilldelningssätten, det vill säga ren 

grandfathering utan handelsrestriktioner (den europeiskt tillämpade versionen) och 

auktionering. Då den slutliga allokeringen (efter handel) av utsläppsrätter teoretiskt sett blir 

identisk i de två ovanstående fallen minskar antalet aspekter att analysera betydligt. Analysen 

kommer trots detta begränsas till tre av de områden vilka skiljer sig beroende på vilken av 

ovanstående tilldelningsprinciper som används: kostnadseffektivitet, konkurrenskraft samt 

investeringsincitament. 

 

1.5 Tidigare forskning 

En studie utförd av ITPS (2004) uppskattar vilken förväntad effekt införandet av 

utsläppsrätter kommer att få på den svenska koldioxidintensiva industrins konkurrenskraft. 

Utredarna konstaterar tidigt att gratis tilldelning av utsläppsrätter inte skyddar företagens 

konkurrenskraft då tilldelningsformerna inte påverkar utsläppsrätternas alternativkostnad (så 

länge tilldelningsformerna är kostnadseffektiva) och därmed inte det vinstmaximerande 

företagets produktionsbeslut. Rapportens prognos för framtiden blir att införandet av 

utsläppsrätter kommer att innebära betydande försämringar av den energiintensiva industrins 

konkurrenskraft, med strukturomvandling och minskad sysselsättning som följd.  ITPS:s 

beräkningar visar exempelvis att tillverkarna av cement och kalk tappar cirka 90 procent av 

sin export medan petroleumraffinaderierna får ett exportbortfall i närheten av 10 procent. 

 

Cramton och Kerr (1998) argumenterar för att transaktionskostnaderna minimeras genom att 

sätta tillståndsskyldigheten för utsläppsrätter så långt uppströms som möjligt, det vill säga på 

producenter och importörer av fossila bränslen. Författarna diskuterar även politiska 

hänsynstaganden samt rättviseaspekter angående den initiala tilldelningen av utsläppsrätter.  
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Den statligt tillsatta FlexMex-2 utredningen inför det svenska införandet av utsläppsrätter 

pågick mellan 2001-2005, och lyckades åstadkomma tre delbetänkanden samt ett 

slutbetänkande. Syftet med FlexMex-2 utredningen har främst handlat om att analysera 

konsekvenser av handelsdirektivet samt föreslå principer och regler för dess genomförande i 

Sverige. Det första delbetänkandet (SOU, 2003a) behandlade framför allt vilka principer som 

bör ligga till grund för den svenska fördelningen av utsläppsrätter. I SOU (2003b), 

delbetänkande nummer två, koncentrerar sig utredarna på organisatoriska frågor såsom hur 

Sveriges miljörättsliga regler fungerar i förhållande till handelsdirektivets bestämmelser, om 

koldioxidskatten bör tas bort för de anläggningar som omfattas av handelssystemet samt 

frågor om påföljder, överklaganden och tillsyn. Utredningens tredje delbetänkande (SOU, 

2004) handlade mer om juridik än ekonomi och utarbetade lagförslag angående införandet av 

utsläppsrätter. Slutbetänkandet (SOU, 2005) innehåller en sammanfattning av de tidigare 

delbetänkandena men blickar även framåt och behandlar delegationens förslag på hur handeln 

med utsläppsrätter bör utvecklas och förändras i framtiden 

  

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att se ut som följer: Kapitel 2 ger en kortfattad inblick i 

klimatforskningens observationer och slutsatser angående klimatförändringen, orsaken till att 

utsläppen av koldioxid måste minskas. Samma kapitel tar även upp Kyotoprotokollets 

uppkomst och innebörd. Nästföljande kapitel innehåller den teoretiska referensramen i form 

av välfärdsteori. I kapitel 4 redovisas ett antal möjliga principer för initial tilldelning av 

utsläppsrätter samt det svenska systemet för utsläppshandel. De två tilldelningsprincipernas 

kostnadseffektivitet utreds sedan i kapitel 5. I kapitel 6 analyseras vad tilldelningsformen 

innebär för konkurrenskraften medan det näst sista kapitlet undersöker 

investeringsincitamenten. Slutligen innehåller kapitel 8 uppsatsens slutsatser. 
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Kapitel 2 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH KYOTOPROTOKOLLET 
 

 

 

 

2.1 Växthusgaser och klimatförändring 

Ett globalt hot som fick stora rubriker under 1980-talet var frågan om huruvida jordens klimat 

höll på att bli varmare. Faran hade länge varit känd inom forskarvärlden. Svensken Svante 

Arrhenius (1895), nobelpristagare i kemi 1903, skrev redan 1895 en avhandling om hur 

koldioxidutsläppen skulle leda till ökade temperaturer. Enligt IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change) är det redan för sent att förhindra en förändring av klimatet på jorden, 

frågan är istället huruvida vi kan bromsa processen tillräckligt mycket för att kunna avvärja de 

värsta effekterna. 

 

Jordens atmosfär fungerar ungefär som ett växthus, se figur 2.1. Om inte atmosfären fanns 

skulle medeltemperaturen vid jordytan vara ca 33 grader Celsius mindre än vad som nu är 

fallet. De så kallade växthusgaserna, där koldioxid är den viktigaste, fångar upp en del av den 

solvärme som reflekteras av jordytan och hindrar värmen från att stråla ut i rymden. Figur 2.2 

nedan visar kolets kretslopp Det finns även ett utbyte mellan jordskorpan och fossila bränslen, 

markkol (kol i marken ner till cirka en meters djup), havet och atmosfären (främst genom 

vulkanutbrott, cirka 0.1 Gt per år). Dessa är ej med i figuren eftersom deras påverkan är av 

liten betydelse. (Växten och marken, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 2.1 Växthuseffekten 

                    Källa: miljoborsen.se 
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*Varav ca 300 är olja och gas (UNFCCC, 2005) 

** förändringen 0.7/år står för landväxter och markkol tillsammans. Består av ett utsläpp på grund av förändrad 

markanvändning på 1.6 Gt/år och en ökad kolbindning på 2.3 Gt/år i skogar på nordliga breddgrader (IPCC, 

2000) 

Figur 2.2 Den globala kolcykeln, alla siffror i Gigaton (Gt) kol, 1 Gt = 1000 000 000 ton 

Källa: Koldioxidmängd efter område (Växten och marken, 2005), 

            Årlig förändring av koldioxidmängder genomsnitt 1989-1998 (IPCC, 2000), 

 

Den naturliga växthuseffekten förstärks således vid förbränning av fossila bränslen3 och 

skogsavverkningar (Växten och marken, 2005). Människan orsakar idag utsläpp av koldioxid 

och andra växthusgaser4 i en takt som jorden inte har någon möjlighet att återbinda. Fossila 

bränslen som olja och kol är skapade genom komprimering av organiskt (en gång levande) 

material under miljontals av år. Av detta naturkapital använder vi numera flera miljarder ton 

om året5 vilket allvarligt stör balansen inom jordens ekosystem. Koncentrationen av koldioxid 

i atmosfären uppgår i dagsläget till cirka 376 ppmv (parts per million by volume = 

miljondelar av volymen) jämfört med 280 ppmv i början på 1800-talet. Genom studier av is 

på Antarktis är det möjligt att undersöka temperaturer och atmosfäriska koncentrationer av 

koldioxid under de senaste 400 000 åren.  Ett resultat från dessa studier är att dagens 

                                                
3 Ungefär 40 procent kommer vardera från kol och olja medan 20 procent av växthusgaserna kommer från 
fossilgas (International Energy Agency, 2005) 
4 Av klimatpåverkande utsläpp står koldioxid står för ca 70 % av effekten, metan 20 % , dikväveoxid och 
fluorerade gaser ca 5 % vardera. (miljoborsen, 2005) 
5 Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen uppgick till 24 miljarder ton år 2000, eller 6,5 miljarder ton räknat 
som kol (international Energy Agency, 2005). 

Jordskorpan: 100 000 000 

Fossila bränslen: 5000*-6.3/år Markkol: 1500 +0.7/år** Havet: 40000 +2,3/år 

Landväxter: 500 +0.7/år** 

Atmosfären: 750 + 3.3/år  6.3/år 

60  61

90  92 
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koncentration av atmosfärisk koldioxid är 77 ppmv (25 procent) högre än någonsin tidigare 

under de 400 000 år som undersökts (WHRC, 2005).  

 

Jordens medeltemperatur har ökat med ca 0,6 grader Celsius sedan slutet på 1800-talet.  

Enligt FN:s klimatpanel IPCC, kan växthusgasernas påverkan resultera i en ytterligare 

temperaturhöjning på 1,4-5,8 grader de närmaste hundra åren om inget görs för att minska 

utsläppen av klimatpåverkande gaser. Temperaturintervallet är resultatet från 35 

utsläppsscenarier som IPCC uppskattat med hjälp av olika antaganden om klimatsystemets 

känslighet för påverkan. De största temperaturförändringarna uppmäts vid polerna (framför 

allt den norra) och minskar successivt mot ekvatorn. Samtidigt som den globala 

medeltemperaturen höjdes med 0,6 grader Celsius, förändrades den europeiska 

medeltemperaturen med 0,8 grader. Vid Arktis steg medeltemperaturen under 1900-talet med 

hela 5 grader Celsius, det vill säga tio gånger snabbare än den globala medelhöjningen, vilket 

resulterat i att snötäcket och havsisen runt Arktis stadigt minskat sedan 1950-talet. För 

närvarande stiger temperaturen med 0,1-0,4 grader Celsius per årtionde. (UNFCCC/UNEP, 

2002)      

 

 

2.2 Kyotoprotokollet 

Efter ett antal internationella klimatkonferenser under 1980-talet undertecknad de flesta av 

världens länder år 1992 en klimatkonvention, the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), vilket ålade länderna att föra en nationell politik för minskad 

klimatpåverkan (SOU, 2003a). Ramkonvention innehåller dock inte några bindande krav.   

 

Uppföljningar av klimatkonventionen har skett i så kallade partsmöten. Under det tredje 

partsmötet i Kyoto, år 1997, gick ländernas regeringar6 med på ett tillägg i 

överenskommelsen. Tillägget, kallat Kyotoprotokollet, innebär större förpliktelser för de 

ratificerande länderna och är till skillnad från ramkonventionen juridiskt bindande (UNFCCC, 

2005). För att avtalet skulle träda i kraft krävdes att minst 55 länder, och industriländer med 

55 procent av industriländernas koldioxidutsläpp år 1999, ratificerade Kyotoprotokollet 

                                                
6 150 länder ratificerade UNFCCC medan enbart 120 länder valde att skriva på det mer krävande 
Kyotoprotokollet.  
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(Energimyndigheten, 2005). Det första kravet avklarades tidigt medan det andra inte 

uppfylldes förrän den 22 oktober 2004 då Ryssland skrev på avtalet. 

 

 I Kyotoprotokollet, vilket innehåller kvantitativa åtaganden för utsläppsminskning, lovar 

industriländerna att minska sina utsläpp av växthusgaser med drygt 5 procent till år 2008�

2012, jämfört med 1990 års nivå (SOU, 2003a).  För Europas del innebär detta en minskning 

av utsläppen med 8 procent under samma tidsperiod (SOU, 2004). Då atmosfären påverkas i 

samma utsträckning oavsett var utsläppen sker, tillåter Kyotoprotokollet användandet av tre så 

kallade flexibla mekanismer för att länder ska kunna uppfylla sina åtaganden till minsta 

möjliga kostnad. Gemensamt för alla tre är att ett land kan dra nytta av utsläppsminskningar 

som åstadkommits i andra länder. De flexibla mekanismerna är:  

 

Handel med utsläppsrätter, vilket tillåter köp eller försäljning av utsläppsrätter mellan länder 

med utsläppsåtaganden.  Om ett land, eller företagen i ett land, använder mindre utsläppsrätter 

än vad som tilldelats dem, är det således tillåtet att sälja övriga rättigheter till företag i andra 

länder. (Energimyndigheten, 2005) 

 

Gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI), innebär att ett land med 

utsläppsåtagande har möjlighet att genomföra åtgärder i andra länder med kvantifierade 

åtaganden om utsläppsminskningar enligt Kyotoprotokollet, och därigenom tillgodoräkna sig 

utsläppsminskningar för att uppfylla sitt eget åtagande (Ibid) 

Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) har samma 

principiella uppbyggnad som gemensamt genomförande. Skillnaden är att CDM syftar till 

projekt genomförda i länder utan utsläppstak enligt Kyotoprotokollet, det vill säga i allmänhet 

utvecklingsländer. Ett kriterium för att CDM projekt ska godkännas är att det bidrar till 

hållbar utveckling i värdländerna. (Ibid.) 

Kyotoprotokollet sätter inget tak för hur stor del av ett lands åtagande som får täckas genom 

användning av flexibla mekanismer. Dock sägs att de ska vara "supplementära" till inhemska 

åtgärder (Miljöbörsen, 2005). Enligt länkdirektivet (2004) gäller däremot för Europa att om 

den totala mängden konverterade krediter (vid JI och CDM åtgärder erhålls inte utsläppsrätter 

direkt utan ett certifikat vilket kan �konverteras� till utsläppsrätter) överstiger sex procent av 

den handlande sektorns totala fördelning på EU-nivå, skall kommissionen omedelbart göra en 
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�översyn�, som eventuellt kan resultera i ett övre tak på möjligheten till utnyttjande av JI och 

CDM. Exempel på möjliga/pågående JI och CDM projekt finns på energimyndighetens 

hemsida och består bland annat av energirelaterade klimatinvesteringsprogram i 

östersjöregionen (JI) och skogsprojekt i Indien (CDM). 
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Kapitel 3  

VÄLFÄRDSTEORI 

 

 

 

 

Miljöekonomi skiljer sig inte på något väsentligt sätt från �vanlig� ekonomi, även om det 

ibland kan verka så. Begreppet miljöekonomi bör snarare ses som ett samlingsnamn på den 

kategori av modeller och teorier vilka explicit tar stor hänsyn till miljöresurserna. I 

inledningen av boken Economics (1999) definierar författarna studerandet av ekonomi som 

�studien om hur individer och samhällen väljer att använda de knappa resurser som naturen 

och tidigare generationer tillhandahåller (Economics, 1999, sidan 2)�, och lägger sedan stor 

vikt vid formuleringen väljer. En vanlig definition av ordet �ekonomi� är det kortare 

�hushållning med (knappa) resurser�.  

 

Trots detta får ekonomer ofta möta den (något) oförtjänta kritiken att de enbart ser världen i 

kronor och ören medan samma vikt inte läggs vid annat som människor kan tycka är 

betydelsefullt. Grunden för denna kritik ligger troligtvis i en ofta förekommande felaktig 

användning av ordet ekonomi där termen istället tolkas som synonymt med BNP eller annat 

monetärt mått. Ett exempel är ITPS (2004) påstår att införandet av utsläppsrätter  �leder till en 

jämförelsevis lägre ekonomisk tillväxt som får vägas mot miljöeffekterna�, något som ger en 

bild av att begreppen ekonomi och miljö på något sätt befinner sig i motsatsförhållande till 

varandra. Enligt tidigare definition av ordet ekonomi kan detta emellertid inte vara fallet så 

länge miljön inte ingår i de knappa resurser vi ska hushålla med. I denna uppsatts ingår miljö 

som en resurs och ekonomibegreppet skall tolkas därefter 

 

 

3.1 Samhällsekonomisk effektivitet 

Samhällsekonomisk effektivitet föreligger då ekonomin producerar vad samhällets 

medborgare efterfrågar till minsta möjliga kostnad. Då kostnaderna för varje producerad vara 

minimeras, implicerar detta att så mycket resurser som möjligt blir kvar till produktion av 
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andra varor. Utifrån detta skulle en åtgärd kunna definieras som mer samhällsekonomiskt 

effektivt än en annan åtgärd, så länge den första åtgärden skapar en total produktion närmare 

samhällets �production possibility frontier7� (PPF-kurvan). Det finns dock ytterligare ett 

nödvändigt kriterium, nämligen att �rätt� varor produceras. Ingen skulle påstå att ekonomin 

vore effektiv om insatsvarorna användes på bästa möjliga sätt, men till att producera varor 

med lägre efterfråga än bästa möjliga alternativ.  

 

Figur 3.1 visar den samhällsoptimala kombinationen av varor och tjänster i en fiktiv ekonomi. 

Även om ekonomin producerar varukombination A till lägsta möjliga samhällsekonomiska 

kostnad, finns en annan varukombination som skulle öka samhällets nytta. 

Samhällsekonomisk effektivitet uppnås därför vid punkten B, där �rate of product 

transformation8� (RPT), eller varornas samhälliga marginalkostnad, är lika med samhällets 

marginella substitutionsbenägenhet9 (MRS). (Nicholson, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Samhällsekonomisk effektivitet 

 

Två begrepp som ofta används vid analyser av samhällsekonomisk effektivitet är pareto- och 

Kaldor-Hicks kriteriet. En åtgärd är paretoeffektiv om ingen annan åtgärd innebär att någon 

får det bättre utan att någon får det sämre. Paretoeffektivitet är därför ett nödvändigt men ej 

tillräckligt kriterium för en utilitaristiskt definierad samhällsekonomiskt effektiv ekonomi. 

Det vill säga att ekonomin inte kan vara samhällsekonomiskt effektiv om kriteriet ej är 

uppfyllt, men om kriteriet är uppfyllt innebär detta inte med nödvändighet att ekonomin är 

                                                
7 Samhällets maximala produktionskapacitet förutsatt att alla insatsfaktorer används effektivt. 
8 RTP, det vill säga lutningen på PPF-kurvan, visar hur många varor av typen x som måste avstås för att frigöra 
resurser till produktion av ytterligare en vara y. 
9 MRS, det vill säga lutningen på indifferenskurvan, visar hur många x samhället är villigt att avstå för att erhålla 
ytterligare en enhet av varan y. 

A 

B 

Varor 

TjänsterPPF 

U1 

U2 
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samhällsekonomiskt effektiv. Kaldor-Kicks kriteriet är däremot både nödvändigt och 

tillräckligt då det förespråkar åtgärder där vinnarna teoretiskt (utan transaktionskostnader) 

skulle ha kunnat kompensera förlorarna, det vill säga alla åtgärder som ökar den totala nyttan.   

 

3.2 Skatter och externa effekter 

Skatter har generellt sett två funktioner i samhällsekonomin: Att generera intäkter till staten 

för finansiering av kollektiva varor och omfördelning mellan låg- och höginkomsttagare, samt 

att verka som styrmedel då privatekonomiska incitament inte återspeglar de 

samhällsekonomiska kostnaderna, det vill säga då externa effekter existerar på marknaden.  

Externa effekter uppkommer på grund av att inte alla resurser är prissatta. Då ett företag 

släpper ut föroreningar, och därmed förbrukar resursen ren luft, finns ingen ägare som kräver 

betalt för resursförbrukningen. Det vinstmaximerande företaget behöver därför inte ta hänsyn 

till resursförbrukning av ren luft så länge staten inte ingriper genom att sätta pris på resursen 

(genom en skatt på utsläpp). Figur 3.2 visar en skatts inverkan på välfärden. I fallet med en 

marknad utan externa effekter, det vill säga utan samhällsekonomiska kostnader som inte 

återspeglas i de privatekonomiska incitamenten, innebär skatten en (partiell) välfärdsförlust 

motsvarande ytan abc. Då externa effekter existerar (MEC i figuren), och skatten sätts till en 

sådan nivå att den privatekonomiskt lönsamma och samhällsekonomiskt önskvärda 

producerade kvantiteten överensstämmer, innebär skatten däremot en välfärdsvinst. Innan 

skatten infördes producerades/konsumerades varor vilka ökade den privata intäkten/nyttan 

med ett värde som understeg den samhälliga kostnaden för produktionen. (ibid.) 

 

 

Figur 3.2 Välfärdseffekter av en skatt 
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Enligt Coase-teoremet skulle, i teorin, marknadskrafterna själva kunna lösa problemet med 

externa effekter förutsatt att samtliga världens resurser ägdes privat. Att detta inte är fallet i 

verkligheten beror på ett flertal faktorer. Exempelvis kommer den (skenbart) 

samhällsoptimala mängden ren luft inte att bli densamma oavsett vem som tilldelas luftens 

äganderätt då �willingness to pay� och �willingness to achieve�, det vill säga hur mycket en 

individ är beredd att betala för en miljöförbättring och hur mycket denna individ skull kräva i 

kompensation för att inte få ta del av miljöförbättringen, inte är lika stora. Det skulle även 

innebära oändliga transaktionskostnader och �freerider� problem vid hanterandet av 

kollektiva/open access resurser som luft, hav och liknande. (Ibid.) 

 

I praktiken löser man detta genom att tillskriva samhället en kollektiv äganderätt till dessa 

resurser, och låter sedan regeringen sätta pris på dessa genom skatter. Den optimala 

miljöskatten bör motsvara den marginella externa kostnaden som förbrukning av resursen 

innebär, eller omvänt, den marginella nyttan av att inte förbruka resursen. I praktiken är det 

dock svårt att veta vilken samhällig kostnad som uppstår exempelvis vid utsläpp av ytterligare 

ett ton koldioxid. Politikerna har därför ofta inte tillräckligt med information för att sätta 

optimala skatter och får således nöja sig med exogent givna miljömål såsom att minska 

koldioxidutsläppen med 4 procent jämfört med år 1990. Ekonomernas uppgift blir i sådana 

fall att undersöka hur miljömålet ska kunna uppnås till minsta möjliga kostnad. (Hage, 2004) 

 

 

3.3 Kostnadseffektivitet 

Produktion av en vara är kostnadseffektiv om ingen annan kombination av insatsfaktorer 

skulle kunna producera varan till ett lägre pris. Inom en effektiv marknad är den ekonomiska 

kostnaden för förbrukning av en resurs ekvivalent med resursens bästa alternativa 

användning. En kostnadseffektiv produktion inom en effektiv marknad är således ett 

nödvändig om än inte tillräckligt kriterium för samhällsekonomisk effektivitet, något som 

avspeglades av punkten A i figur 3.1. Detta innebär att även om en åtgärd är kostnadseffektiv, 

är det inte säkert att den är samhällseffektiv medan en åtgärd som inte är kostnadseffektiv 

däremot inte kan vara samhällseffektiv.  En kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläpp 

sker enligt samma resonemang genom att utsläppsminskningen genomförs till minsta möjliga 

kostnad. (Ibid.) 
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3.4 Transaktionskostnader 

Vikten av transaktionskostnader har varit känd sedan Coase använde denna typ av kostnader 

för att förklara existensen av företag. Coase menade att företagens uppgift var att minimera 

transaktionskostnaderna i ekonomin. Kostnaderna för genomförandet av en statlig åtgärd, 

exempelvis utbetalning av ett bidrag, består av dels den monetära kostnaden för själva 

bidraget (en omfördelning vilken är välfärdsneutral10) men även av transaktionskostnader. 

Dessa transaktionskostnader kan bland annat bestå av administration, ansökningar samt 

kontroll av att bidragstagaren uppfyller kraven, och innebär en samhällsekonomisk kostnad. 

(Hage, 2004)   

 

 

                                                
10 Under det osannolika antagandet att bidragstagaren inte får mer nytta av pengarna än vad en rik individ skull 
erhålla från samma monetära summa. 
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Kapitel 4  

HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER 
 

 

 

 

4.1 Tilldelning av utsläppsrätter  

Den initiala tilldelningen av utsläppsrätter kan genomföras enligt två huvudmodeller, antingen 

genom gratis tilldelning eller via auktion. Det går även att kombinera de två systemen genom 

gratis tilldelning av en andel av utsläppsrätterna samtidigt som övriga rättigheter auktioneras 

ut.  

 

Det finns dock ett antal fördelningssätt som alla hamnar under kategorin �gratis tilldelning�, 

se kapitel 4.1.1. När begreppet �gratis tilldelning� används inom den löpande texten ska det 

tolkas som �ren grandfathering utan handelsrestriktioner�. Om inte annat anges är det enbart 

ren grandfathering utan handelsrestriktioner och auktion som analyseras. Detta medför att om 

en sats påstår något som att �detta inträffar oavsett tilldelningsform� är påståendet menat att 

uppfattas som likvärdigt med �detta inträffar oavsett om tilldelningen sker genom ren 

grandfathering utan handelsrestriktioner eller genom tilldelning med hjälp av auktion�.  Dessa 

två tilldelningssätt har valts på grund av att det svenska systemet är avsett som en version av 

ren grandfathering utan handelsrestriktioner och båda systemen möjliggör en kostnadseffektiv 

utsläppsminskning av koldioxiden.  

 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter kommer i den löpande texten ofta benämnas som en 

�subvention�. Det skulle även ha varit möjligt att kalla denna tilldelningsform för 

�kompensation�, vilket också kommer att användas om den refererade källan använder denna 

term (ser konstigt ut att använda benämningen subvention om argumentet går ut på att 

företaget har �rätt� till subvention/kompensation). Subvention är dock det ord som oftast 

kommer att användas då denna uppsats antar att samhället har kollektiv äganderätt till 

miljöresurserna och således tillåter företagen att använda dem, till skillnad från att företagen 

skulle inneha någon rättighet till fritt miljöanvändande och att samhället därför skulle vara 

moraliskt förpliktade att kompensera dem för begränsning av dessa rättigheter. 
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4.1.1 Gratis tilldelning  

De flesta argument för gratis tilldelning av utsläppsrättigheter är politiska snarare än 

ekonomiska. Huvudtanken får antas vara att statsmakterna här försöker identifiera något 

rättvisekriterium för att kompensera dem som påverkas negativt av utsläppsbegränsningarna. 

Ett av de argument som framförs är att utsläppskällan, innan handelssystemet introducerades, 

hade rätten att släppa ut obegränsade mängder av växthusgaser utan att betala (SOU 2000:45). 

Det har även framförts att införandet av en gräns för emission av växthusgaser minskar värdet 

på koldioxidintensiva företags existerande kapitalstockar. Tanken är att existerande företag 

som investerat utifrån historiska förutsättningar, genom en gratis tilldelning av utsläppsrätter 

skulle få kompensation för anläggningarnas minskade värde. (Haites, 1999).  

 

Enligt kritikerna11 kan en gratis tilldelning dock leda till att ineffektiva företag blir kvar längre 

på marknaden (om företaget förlorar sin tilldelning av utsläppsrätter då man lägger ner 

produktionen), får tillgång till kapital för riskfyllda investeringar (genom försäljning av gratis 

tilldelade utsläppsrätter) samt mer förmånliga banklån, vilket kommer att utredas närmare 

längre fram i uppsatsen. Enligt Bohm (1994) kan detta leda till en minskad 

produktivitetstillväxt då nya, möjligtvis effektivare, företag inte erhåller samma 

konkurrensfördelar och därmed får det svårare att komma in på marknaden. Gratis tilldelning 

kan enligt Golombek (1999) delas in i tre huvudkategorier; ren eller betingad grandfathering 

och normtilldelning. 

 

Principen grandfathering går ut på en gratis tilldelning av utsläppsrätter baserat på historiska 

utsläppsnivåer. En negativ konsekvens av detta är att företag som tidigt tagit ansvar för miljön 

nu �straffas� genom lägre subventioner, det vill säga en lägre tilldelning av gratis 

utsläppsrätter. Ren grandfathering innebär att antalet kvoter en utsläppskälla tilldelas varje år 

inte påverkas av hur förorenaren anpassar sig i framtiden. Företag kan således minska sina 

utsläpp eller till och med upphöra med produktionen utan att för den skull mista sina 

utsläppsrätter. Tilldelningen kan ses som en produktionsneutral subvention till företagets 

ägare och kommer därmed inte, i teorin, att påverka företagets produktionsbeslut, av samma 

orsaker som en �sunk cost� inte gör det. Med betingad grandfathering menas att förorenaren 

måste uppfylla vissa på förhand specificerade kriterier för att få ta del av 
                                                
11 Exempelvis Bohm, Cramton, Kerr  och analytikerna i flexmex-2 utredningen  
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utsläppsrättigheterna. Dessa kriterier uppfylls sannolikt inte vid en nedläggning av 

verksamheten vilket snedvrider incitamenten till utträde från marknaden (då ägarna förlorar 

�subventionen� vid nedläggning). Slutligen innebär en normtilldelning12 att kvoten 

utsläppsrättigheter ett företag erhåller beror på utsläppningsnormerna inom respektive 

näringsgren. Förorenarna tilldelas sedan utsläppsrättigheter i förhållande till hur de anpassat 

sig baserat på exempelvis sysselsättnings- eller produktionsnivå. (Golombek, 1999) 

 

Förutsatt att full konkurrens råder på marknaden kommer utsläppsrättens pris att återspegla 

dess alternativkostnad, det vill säga vilken nytta bästa alternativa användning av 

utsläppsrätten hade givit upphov till. Figur 4.1 nedan visar hur gratis tilldelning (ren 

grandfathering utan handelsrestriktioner) av utsläppsrättigheter leder till en kostnadseffektiv 

utsläppsreduktion av koldioxid. Figuren (4.1) antar att ekonomin består av endast två företag 

och att de i utgångspunkten blir tilldelade hälften av utsläppsrätterna var. Båda företagen 

släpper ut samma mängd koldioxid före introduktionen av utsläppsrätter och skulle således 

tvingas att minska sina utsläpp med samma mängd vid frånvaro av utsläppshandel. X-axeln i 

figuren nedan representerar den totala utsläppsminskningen (företag A + företag B) som 

måste genomföras.  Om företag A kan undvika en marginalkostnad för rening på tre kronor 

genom användandet av en utsläppsrättighet men dess alternativkostnad är fyra kronor, det vill 

säga att något annat företag (B) kan undvika kostnader på fyra kronor och därför är beredda 

att betala detta pris, väljer företag A att sälja rättigheten. Så länge företag B:s 

marginalkostnader för att minskat utsläpp av koldioxid överstiger företag A:s 

marginalkostnader för detsamma kan båda företagens vinster öka ( BA ππ , ) genom att A 

reducerar sina utsläpp och säljer utsläppsrättigheter ( gförsäljninAQ ) till företag B.  

   

                                                
12 Brukar kallas fördelning med hjälp av riktmärken eller det engelska �Benchmarking�  i övrig 
nationalekonomisk litteratur.  
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4.1.2 Auktionering 

Auktionering innebär att förorenaren köper rätten till att släppa ut föroreningar. Något som 

stämmer bra överens med �Polluter Pays Principle� (PPP) som är en av de miljörättsliga 

principer svensk miljölagstiftning bygger på (se miljöbalken 2 kap 8 §). Det kanske tyngsta 

argumentet för denna metod är att den, till skillnad från gratis tilldelning, ger en inkomst till 

staten vilken kan användas för att förbättra ekonomins funktionssätt. Detta sker genom att 

inkomsten används till att sänka skatter som inverkar snedvridande på resursfördelningen, och 

på så sätt minskar de så kallade �skattekilarna� vilka innebär en kostnad för samhället. Priset 

på utsläppsrätterna är inte störande i sig utan reflekterar samhällets miljöhänsyn vilket innebär 

att de i kombination med sänkning av en sedan tidigare existerande skatt mycket väl kan leda 

till en så kallad �dubbel vinst� (Bohm, 1999).  

 

Andra argument för en auktion är att samtliga aktörer får betala ett enhetligt pris som bestäms 

under konkurrens samt att en auktion ger tidiga prissignaler, något som leder till ökad 

säkerhet och information till företagen huruvida de ska satsa på utsläppsreduktioner eller 

rättigheter. Ett problem med auktionering kan vara begränsad konkurrens om ett eller ett fåtal 

företag genom eget agerande kan påverka marknadspriset och på så sätt försätta 

prismekanismerna ur spel. Marknadsmakt skulle även kunna missbrukas genom att stora 

företag köper upp sådan mängd av utsläppsrätter att konkurrenternas möjlighet att få tillgång 

till utsläppsrättigheter blockeras. (SOU, 2000)  
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Figur 4.1 Gratis tilldelning av utsläppsrätter 
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Figur 4.2 visar hur tilldelning via auktionering leder till en kostnadseffektiv utsläppsreduktion 

av koldioxid. De två företagen har olika kostnader för att minska koldioxidutsläppen vilket 

innebär att de även har olika betalningsvilja för inköp av utsläppsrättigheter. �P ur� står för 

det pris marknaden sätter på utsläppsrättigheterna och �S ur� för total utbjuden kvantitet 

utsläppsrätter. Företagens efterfråga ( BA DD , ) summeras ihop till den totala efterfrågan 

( )BAD +  och BA QQ /  visar antalet utsläppsrätter företag A/B väljer att köpa till rådande 

marknadspris.  

 

 
Figur 4.2 Auktionering av utsläppsrätter 

 

Tabell 4.1 nedan visar en sammanfattning över några av de olika tilldelningssättens 

instrumentella egenskaper.   

 

Tabell 4.1 Tilldelningsprincipernas inverkan på ekonomin 
 Statliga  

Intäkter 

Kostnadseffektiv 

Uppfyllelse av miljömål 

Ingen 

diskriminering  

av nya ftg 

Belöning till 

historiskt miljö-

vänliga företag 

Auktion X X X X 

Ren Grandfathering 

a)utan handelsrestriktioner 

b)med handelsrestriktioner 

  

X 

 

  

Betingad grandfathering     

Normtilldelning   X X* 

*belönas om företaget ligger över branschgenomsnittet.  

Källa: Golombek, (1999), egen översättning 
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4.1.3 Utsläppsrätter som konkurrensbegränsning 

En problemställning som ofta diskuteras inför införandet av system med utsläppsrätter är stora 

(finansiellt starka) företags potential att köpa upp (eller låta bli att sälja vid gratis tilldelning) 

stora mängder utsläppsrätter i syfte att begränsa konkurrensen (Golombek 1999). Vissa 

handelssystem kombinerar gratis tilldelning med auktion för att underlätta för nya och 

expanderade företag att få tillgång till utsläppsrätter. Enligt näringsdepartementet (2000) är 

det amerikanska svaveldioxidsystemet ett exempel på detta där 2,8 procent av utsläppsrätterna 

fördelas genom auktion, övriga 97,2 procent fördelas enligt grandfathering baserat på 

historiska utsläpp under åren 1985�87. Enligt en rapport från UNCTAD (1998) har 

programmet fungerat mycket bra och resulterat i betydande kostnadsreduktioner i förhållande 

till traditionella former av regleringar. Angående auktioneringen av utsläppsrätter anser 

samma rapport att den ger tydliga prissignaler till marknaden samtidigt som den motverkar 

marknadsdominans genom att ge möjlighet för nya aktörer att komma in på marknaden.  

 

Bohm (2005) håller inte med utan anser att även företag som inte behöver ytterligare 

utsläppsrätter i produktionen, försöker begränsa konkurrensen genom att köpa upp de 

auktionerade utsläppsrätterna. Bohm är inte mot auktionering i sig utan menar att det är den 

stora andelen gratis tilldelade utsläppsrätter som gör att företagen får råd att agera på detta 

sätt. Det är samtidigt en relativt liten andel av utsläppsrätter som auktioneras ut. Om samtliga 

utsläppsrätter auktionerades skulle det bli betydligt dyrare att vid varje försäljning försöka 

bjuda över sina konkurrenter, det vill säga att betala ett �överpris� på alla utsläppsrätter i 

stället för som nu, på ett fåtal. 

  

Enligt näringsdepartementet (2000) krävs ett stort antal aktörer för att marknaden för 

utsläppsrätter ska fungera effektivt. På en sådan marknad tar aktörerna priserna för givna och 

kan inte genom eget beteende påverka marknadspriserna. Med ett perspektiv som enbart 

sträcker sig över den nationella användningen av utsläppsrätter finner man i Sverige en klart 

dominerande aktör, nämligen SSAB med ca en tredjedel av utsläppsrätterna, även om 

Skandinaviska Raffinaderi AB också är stora med nära en tiondel av utsläppsrätterna från och 

med 2006 (Näringsdepartementet, 2004). På grund av den globala13 utsträckningen i det 

svenska systemet för handel med utsläppsrätter antas däremot i denna studie att inget företag 

kommer att erhålla någon betydande marknadsmakt oavsett tilldelningssystem 

                                                
13 Enbart handel inom EU, kan dock inkludera andra länder genom JI och CDM 
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4.2 Det svenska systemet för handel med utsläppsrätter 

I och med ratifikationen av Kyotoprotokollet åtog sig EU och dess medlemsstater att, som 

genomsnitt under första åtagandeperiod 2008�2012, minska sina utsläpp med åtta procent 

jämfört med utsläppen år 1990. Enligt den europeiska så kallade bördefördelningen (rådets 

beslut 2002/358/EG) ska Sverige samtidigt begränsa sina utsläpp till maximalt 104 procent 

jämfört med 1990 års nivå. Den svenska riksdagen ansåg däremot inte detta vara ett 

tillräckligt miljömål och beslutade att Sverige unilateralt skulle sänka sina utsläpp till 96 

procent av 1990 års utsläppsnivå. 

 

Chefen för näringsdepartementet blev efter ett regeringsbeslut 5 juli 2001 bemyndigad att 

tillkalla en delegation i syfte att utarbeta ett förslag till ett svenskt system för handel med 

utsläppsrättigheter baserat på Kyotoprotokollet.  Grunden för det slutliga svenska systemet 

finns däremot i det europeiska så kallade �handelsdirektivet�14 som formellt antogs i oktober 

2003, och följer de handelsregler europeiska länder godtagit i och med ratificering av 

Kyotoprotokollet. Sveriges version är mycket likt det europeiska handelssystemet, 

delegationen ansåg att ett regelverk för ett svenskt handelssystem som på väsentliga punkter 

avviker från EU:s handelssystem inte vore lämpligt. (SOU, 2005) 

 

4.2.1 Organisation 

Från och med den 1 januari 2005 måste anläggningar vilka ingår i handelssystemet kunna 

presentera utsläppsrätter i proportion till den mängd koldioxid de släpper ut. Det finns inga 

begränsningar angående vem som har rätt till att köpa och sälja utsläppsrättigheter. Innehav 

av en utsläppsrätt innebär däremot inte att ägaren har rätt till att släppa ut koldioxid, för detta 

krävs även ett tillstånd vilket kan ansökas hos länsstyrelsen. En anläggning kan ansöka om 

tilldelning av utsläppsrätter genom �Rådet för tilldelning av utsläppsrätter� med 

representanter från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Verket för näringslivs-

utveckling (Nutek). Alla ägare av utsläppsrättigheter kommer att ha ett konto hos 

energimyndigheten som är registeransvarig myndighet, med ansvar för att inrätta och 

                                                
14 Det verkliga namnet är �Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 
96/61/EG�. I allmänhet kallas det dock för handelsdirektivet. 
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administrera det nationella registret för utfärdanden, överlåtelser och annulleringar av 

utsläppsrätter. Det nationella registret är ingen �handelsplats� för utsläppsrättigheter utan 

bokför enbart avslutade transaktioner. Handeln med utsläppsrätter är inte reglerad och kan 

således ske på olika sätt, exempelvis genom mäklare, bilateralt mellan säljare och köpare eller 

i mer organiserad form på Europas elbörser. Anläggningar inom handelssystemet är skyldiga 

att övervaka, och i slutet av varje år rapporter, sina koldioxidutsläpp15. Om en anläggning inte 

kan frambringa tillräckligt antal utsläppsrätter väntar böter på 40 euro per ton koldioxid16 som 

företaget inte kan visa upp utsläppsrätter för. (SOU, 2005)  

 

4.2.2 Fördelning av utsläppsrätter 

Fördelning av utsläppsrätter sker till cirka 70017 anläggningar och består av runt 23 miljoner 

utsläppsrättigheter per år. Det andra kapitlet första paragrafen i �Lag om handel med 

utsläppsrätter� (SFS, 2004) preciserar vilken typ av anläggningar som måste använda sig av 

utsläppsrätter vid koldioxidutsläpp, och inkluderar energiintensiv industri samt 

energianläggningar med en installerad tillförd effekt på mer än 20 megawatt. Enligt det 

europeiska handelsdirektivet skall medlemsstater tilldela minst 95 procent av utsläppsrätterna 

gratis under perioden 2005�2007. Den första åtagandeperioden under Kyotoavtalat, 2008�

2012, skall minst 90 procent tilldelas utan kostnad18. Sverige har liksom de flesta övriga 

medlemsstater valt att tilldela alla utsläppsrätter gratis. Grundprincipen för fördelningen till 

befintliga anläggningar är de genomsnittliga historiska utsläppen under treårsperioden 1998-

2001 med viss anpassning rörande så kallade råvarurelaterade utsläpp. För anläggningar som 

tagits i drift efter 1998 gäller andra basår alternativt fördelning enligt riktmärken eller bästa 

möjliga teknik. (Näringsdepartementet, 2004) 

 

Ekvationen nedan visar den fördelningsnyckel som använts i Sverige. Anläggningarnas 

koldioxidutsläpp delas in i två kategorier, råvarurelaterade (Rå) och bränslerelaterade utsläpp. 

Med råvarurelaterade utsläpp menas sådana produktionsutsläpp vars syfte inte är att framställa 

kraft, värme eller transportenergi och råvaran inte heller på kort sikt är utbytbar till rimlig 

kostnad. (Ibid.) 

                                                
15 Se Artikel 5.2 i handelsdirektivet 
16 100 euro per ton koldioxid från och med 2008, artikel 16.3 i handelsdirektivet 
17 Näringsdepartementet (2004) slår fast att det är 500 anläggningar som berörs av handelssystemet. Antalet 700 
kommer från SOU 2005:10 där ytterligare anläggningar inkluderats då kriterierna ändrats. Många anläggningar 
identifierades även första i samband med tillståndsprocessen.  
18 Se Artikel 10 i Handelsdirektivet. 
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Fördelning )20072005()20011998( )*( −−
+ += Råltexeptionel

Medel
BränsleRå UtsläppKUtsläppk   (1) 

 

I ekvationen ovan är k = 0,8 för förbränningsanläggningar inom energisektorn19 och k = 1 för 

övriga anläggningar. lltexceptioneK  står för en korrektionsfaktor som eventuellt kan vara större än 

ett förutsatt att exceptionella händelser20 inträffade under perioden 1998 � 2001. De utsläpp 

fördelningsplanen definierar som råvarurelaterade är av sådan karaktär att de på kort sikt inte 

kan minskas utan att företaget samtidigt minskar produktionen. Ett tillägg för prognostiserade 

råvarurelaterade utsläpp under perioden 2005 � 2007 har därför tagits med i beräkningarna. 

Ytterligare 0.8 miljoner utsläppsrätter kommer årligen att utdelas till nystartade företag samt 

till existerande företag med koldioxidintensiva nyinvesteringar.(Ibid.) 

 

4.2.3 Banking, pantsättning  

I Sverige kommer det inte att vara tillåtet att spara rättigheter, så kallad banking, mellan 

försöksperioden (2005-2007) och Kyotoprotokollets första åtagarperiod (2008�2012). 

Handelsdirektivet anger däremot att banking skall tillåtas mellan Kyotoprotokollets 

åtagarperioder21. En utsläppsrätt fungerar även som ett finansiellt instrument och går att 

pantsätta samt är föremål för utmätning vid konkurs (SOU, 2005).    

 

                                                
19 Anläggningar vars huvudsakliga aktivitet består i el- och/eller fjärrvärmeproduktion. 
20 Exempelvis driftstopp till följd av haverier, mycket omfattande ombyggnader eller annan allvarlig händelse.  
De minskade utsläppen på grund av händelsen bör stå för minst 10 procent av de genomsnittliga utsläppen under 
övriga år. 
 
21 Enligt handelsdirektivet artikel 13.2 får banking användas mellan 2005-2007 och 2008-2012, enligt artikel 
13.3 skall banking däremot tillåtas mellan Kyotoprotokollets åtagarperioder. 
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Kapitel 5  

KOSTNADSEFFEKTIVITET 

 

 

 

 
Syftet med detta avsnitt är att analysera hur de två tilldelningsprinciperna, gratis och 

auktionering, inverkar på kostnadseffektiviteten. Det som undersöks är med andra ord hur den 

initiala tilldelningen ska genomföras för att utsläppsminskningen ska ske till minsta kostnad. 

Diskussionen i avsnitt 5.2 utgår från en perfekt fungerande ekonomi där båda 

tilldelningsprinciperna leder till en �smalt definierad� (se avsnitt 5.1) kostnadseffektiv 

minskning av koldioxidutsläppen, det vill säga att utsläppsminskningen genomförs av den 

aktör som kan rena till lägst kostnad.  Frågan är om samhällets totala kostnader trots detta 

skulle kunna påverkas av tilldelningsformen. Avsnitt 5.3 och framåt släpper antagandet om en 

perfekt fungerande ekonomi och undersöker om båda tilldelningsformer verkligen leder till att 

den aktör som har lägst reningskostnader genomför utsläppsreduktionen. 

 

5.1 Kostnadseffektivitet 

Det är viktigt att specificera vilka avgränsningar/område som inkluderas då 

kostnadseffektivitet analyseras. En åtgärd kan, analyserad inom ett begränsat område, visa på 

kostnadseffektivitet samtidigt som ett större perspektiv skulle ha inneburit andra resultat. I 

avsnitt 5.2 kommer begreppet kostnadseffektivitet användas i två olika betydelser. Den 

�smala definitionen� av kostnadseffektivitet innebär här att påståendet syftar på ett väl 

avgränsat analysområde, i denna uppsats utsläppen av koldioxid. Då en åtgärd är 

kostnadseffektiv i den smala definitionen innebär detta således att utsläppsminskningen 

genomförs av den aktör som kan utföra reningen till minsta kostnad. 

 

Begreppets andra betydelse kommer i uppsatsen att kallas �samhällelig� kostnadseffektivitet 

och är utan avgränsningar. Om en åtgärd är samhälleligt kostnadseffektiv innebär detta därför 

att utsläppsminskningen utförs till minsta samhälleliga kostnad. Observera att denna 

distinktion endast används i avsnitt 5.2. I avsnitt 5.3 och framåt innebär begreppet 

kostnadseffektivitet alltid detsamma som den smala definitionen om inte annat anges.  
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5.2 Tilldelningsprincipernas samhälleliga kostnadseffektivitet 

Som tidigare påpekats är det enbart skillnaderna mellan de två tilldelningsformerna som 

undersöks i denna uppsats. Båda tilldelningsprinciper leder till samma utsläppsminskning och 

miljövinsterna blir således identiska. Då detta avsnitt antar att båda tilldelningsformer är 

kostnadseffektiva i den smala definitionen kommer priset på utsläppsrätter bli detsamma 

oavsett tilldelningsform, något som leder till att även skatteinteraktionseffekten22 är given på 

förhand. Den återstående frågan blir därför om utsläppsreduktionen ska ske genom intäkts- 

eller icke intäktsgenererande tilldelningsmetoder.  

 

5.2.1 Samhällelig kostnadseffektivitet, teoretiskt exempel 

I detta avsnitt kommer skillnaderna mellan de två tilldelningsprinciperna att analyseras genom 

ett tankeexperiment. Den fiktiva ekonomin är strukturerad på ett sådant sätt att minimalt antal 

faktorer behövs ta med i diskussionen. Avsnittet avslutas med att diskutera hur det teoretiska 

resultatet kan överföras på den faktiskt existerande ekonomin. 

 

Anta en ekonomi där individerna äger aktier (i den koldioxidintensiva industrin) i proportion 

till sin inkomst. En individ med inkomst på 10 kronor i månaden äger en aktie medan en 

individ som tjänar 1000 kronor i månaden äger 100 aktier och så vidare. Antag även att alla 

individer har samma procentuella inkomstskatt oavsett inkomstnivå. Detta fiktiva samhälle 

har skrivit på ett juridiskt bindande dokument, låt oss kalla det Kyotoprotokollet, som 

deklarerar att samhället skall minska sina utsläpp av koldioxid. Samhället bestämmer sig för 

ett system med utsläppsrätter, frågan är bara hur den initiala tilldelningen ska ske.  

 

Det blir i exemplet ovan oväsentligt ur omfördelningssynpunkt om samhället ger företagen 

rätten att utnyttja resursen miljö gratis23, och dessa subventioner används till aktieutdelning, 

eller om samhället säljer rättigheten och fördelar pengarna efter inkomst. Ingen i samhället får 

det sämre i något av alternativen. Anta att samhället väljer att sälja rättigheterna. Den nya 

                                                
22 Då skatt (eller utsläppsrätter) införs på en vara innebär detta sänkta reallöner på grund av ökad prisnivå, något 
som i sin tur resulterar i ett sänkt arbetsutbud. Då priset på utsläppsrätter är lika oavsett tilldelningsform kommer 
även skatteinteraktionseffekten bli identisk.  
23 Antar att miljön är en resurs som individerna i ett samhälle har kollektiv äganderätt till. 
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frågan blir nu hur samhället på bästa sätt ska fördela pengarna förutsatt att fördelningen måste 

ske på sådant sätt att ingen får det sämre. Samhället har då två alternativ, betala ut pengarna 

som en klumpsumma i proportion till varje individs inkomst alternativt sänka inkomstskatten. 

Som tidigare påpekats påverkas ingen till det sämre av att intäkten används till att sänka 

inkomstskatten (dela ut pengarna i proportion till inkomst), samtidigt som vi får en 

effektivitetsvinst från minskandet av en störande skatt. Således är gratis tilldelning (i 

exemplet) inte paretoeffektivt24 då det fanns en annan möjlig fördelning där ingen fick det 

sämre samtidigt som någon fick det bättre. 

 

Är det då möjligt att överföra detta resonemang till det svenska samhället. Inget tyder på att 

svenskarnas aktieägande i koldioxidintensiv industri skulle existera i exakt proportion till 

deras inkomster. Detta innebär att det inte längre är möjligt att uttala sig om 

paretoeffektiviteten hos de två systemen. Det finns lyckligtvis ett liknande kriterium för 

samhällseffektivitet25 vilket oftare används utanför den rent teoretiska diskussionen, nämligen 

Hicks-Kaldor kriteriet. Enligt detta kriterium bör en åtgärd genomföras om vinnarna skulle ha 

kunnat kompensera förlorarna, något som med största sannolikhet gäller vid auktion av 

utsläppsrättigheter i kombination med sänkt inkomstskatt/arbetsgivaravgift i den svenska 

ekonomin. Användandet av begrepp kring samhällsekonomisk effektivitet är dock enbart 

relevanta så länge utsläppsminskningen är optimal, vilket är ytterligare ett kriterium som 

verkligheten inte med nödvändighet uppfyller. Detta är orsaken till införandet av definitionen 

för �samhällelig� kostnadseffektivitet, vilket säger att åtgärden genomförs till lägsta 

samhälleliga kostnad. Även om denna analys inte är tillräcklig för påståenden om 

samhällsekonomisk effektivitet kan den visa att utsläppsminskningen skulle kunna 

genomföras till en lägre samhällelig kostnad. Syftet med de nästkommande tre avsnitten 

(5.2.2 � 5.2.4) är att kvantitativt uppskatta storleken av den välfärdsvinst (eller minskade 

samhälleliga kostnad) som ovan beskrivits.   

 

5.2.2 Arbetskraftens utbudselasticitet 

Det finns ett flertal uppskattningar över det svenska arbetsutbudets löneelasticitet. Männens 

arbetsutbud är i regel betydligt mer oelastiskt än kvinnors, vilkas löneelasticitet ofta är fyra till 

                                                
24 En åtgärd är paretoeffektiv då det inte är möjligt att öka någons nytta utan att samtidigt sänka någon annans. 
25 Paretoeffektivitet är egentligen ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för samhällsekonomisk effektivitet 
enligt min utilitaristiska definition av begreppet. Kaldor-Hicks kriteriet däremot både nödvändigt och tillräckligt 
villkor för samhällsekonomisk effektivitet. 



 27

åtta gånger högre26. Uppskattningar av svenska (eller nordiska) löneelasticiteter är även i de 

flesta fall betydligt lägre än andra länders, speciellt de uppskattningar som görs i USA27. 

Något som enligt Slemrod (2002) kan bero på att det svenska samhället är mer egalitärt än det 

amerikanska. 

 

Två nyligt genomförda uppskattningar av den svenska arbetskraftens utbudselasticitet är 

utförda av Selèn (2002) och Hansson (2004), vilka i likhet med många andra undersökningar 

angående den svenska löneelasticiteten, analyserar effekterna från skattereformen 1990-91. 

Selén kommer fram till en löneelasticitet på 0,2-0,4 för män medan Hansson, som inte gör 

någon skillnad på män och kvinnor i sin modell, uppskattar den svenska arbetskraftens 

utbudselasticitet till 0,4-0,5. Selens uppskattade elasticitet för män är något högre än vad 

tidigare undersökningar kommit fram till28. Hanssons uppskattning är däremot i bättre 

överensstämmelse med övriga studier, om än något hög, där den kvinnliga arbetskraftens 

utbudselasticitet brukar ligga inom intervallet 0,4-1,1 och männens mellan 0,1 och 0,229.   

 

 Som tidigare påpekats har många av studierna angående löneelasticiteten utgått från de 

effekter skattereformen 1991 orsakade på den svenska ekonomin, vilka främst påverkade 

höginkomsttagare genom reducering av marginalskatten för höga inkomstintervaller. 

Höginkomsttagare kan antas vara individer som redan före reformen, både hade ett arbete 

samt arbetade relativt långa dagar. Då marginalnyttan för fritid ökar vid knapphet är det inget 

konstigt om dessa inte valde att öka sin arbetsmängd i samband med en sänkning av 

marginalskatten.  

 

LO-ekonomerna Andersson, Forsell m.fl. (2004) argumenterar för att de största utbuds-

effekterna av en skattesänkning är att finna bland låginkomsttagarna. Med hjälp av data från 

1991 års �Levnadsnivåundersökning30� skapade Björklund m.fl. (2000) ett slags 

�utbudskurvor� för arbetskraften (se figur 5.1). Det löneindex som visas längs figurernas 

vertikala axel är skapat genom att först dela upp observationerna i två grupper efter kön. 

                                                
26 Se till exempel. SOU (1996), Andersson (2002) eller översikt i Björklund, m.fl. (2000). 
27 Se Gruber (2002) för lista över uppskattade amerikanska löneelasticiteter.  
28 Se till exempel översikt i Björklund, m.fl. (2000) 
29 Se till exempel översikt i Björklund, m.fl. (2000)  
30 Levnadsnivåundersökningarna 1968, -74, -81 och -91 är databaser innehållande information om individers 
ekonomiska och sociala förhållanden med mera, utförda av Institutionen för social forskning vid Stockholms 
universitet.   
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Grupperna delades sedan upp i lönedeciler31 och löneindex sattes till lika med ett för den 

första decilens medellön i respektive grupp. Medellöner inom övriga deciler har sedan 

uttryckts i relation till första decilen, det vill säga att siffran 2 på den vertikala axeln innebär 

en lön dubbelt så hög som den första decilens medellön. Enbart individer med arbete ingick i 

undersökningen.  

 

  
Figur 5.1 Utbudskurvor arbetskraft  

Källa: Björklund m. fl. (2000) sida 66 

 

Författarna påpekar emellertid att existensen av skattekilar och sociala faktorer som 

exempelvis förekomst av små barn i vissa hushåll, gör att dessa utbudskurvor inte utan vidare 

kan användas för att uttala sig hur skatte- och löneförändringar kommer att påverka 

arbetsutbudet. Trots detta syns ett mycket tydligt mönster av en högre löneelasticitet vid låga 

inkomstnivåer. Kvinnornas utbudskurva uppvisar till och med en negativ lutning vid höga 

inkomstnivåer, något som skulle innebära att inkomsteffekten överstiger substitutionseffekten 

vid dessa löneintervaller. (Björklund m. fl. 2000) 

 

Baserat på ovan genomförda resonemang kommer ett medel av Hanssons (2004), något höga, 

uppskattning att användas i framtida beräkningar av tilldelningsformens inverkan på 

välfärden, det vill säga en löneelasticitet på 0,4532.  

 

                                                
31 Deciler = tiondelar, delade upp observationerna i 10 grupper där grupp 1 avser de 10 procent med de lägsta 
lönerna.  
32 Förutsatt att övriga studier har rätt angående kvinnor och mäns olika löneelasticiteter kan en utbudselasticitet 
på 0.45 antas bestå av en kvinnlig utbudselasticitet på 0.70 och en manlig på 0.15, vilket ger ett medel på 0.45. 
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5.2.3 Arbetskraftens efterfrågeelasticitet 

Även arbetskraftens efterfrågeelasticitet har varit föremål för ett flertal studier, vilka kommit 

fram till vitt skilda resultat. De flesta undersökningar har åtminstone fått fram förväntat 

tecken, det vill säga negativa elasticiteter vilka innebär att en sänkning av arbetskraftens pris 

leder till ökad efterfrågan av arbetskraft (Björklund m. fl. 2000). Giovanni m. fl. (2003) 

uppskattade arbetskraftens långsiktiga efterfrågeelasticitet i ett antal länders och kom fram till 

värden mellan -0,33 till -0,45 för Sverige, betydligt lägre än Italiens (-0,75) och USA:s          

(-0,81), men högre än Frankrikes (-0,22). Bergström m. fl. (1998) kom fram till en kort- och 

långsiktig efterfrågeelasticitet på arbetskraft inom den kommunala sektorn på -0,5 respektive  

-0,9. Ekberg (1984) uppskattar hela svenska arbetskraftens långsiktiga elasticitet till -0,65.  

Det verkar inte finnas något stöd för att en uppskattning skulle vara mer trovärdig än någon 

annan. Björklund (2000) finner dock genom studier av ett flertal tidigare uppskattningar en 

koncentration kring värden mellan -0,4 och -0,8. I de framtida beräkningarna kommer den 

svenska arbetskraftens efterfrågeelasticitet därför helt enkelt antas ligga på -0,6. 

 

5.2.4 Samhällelig kostnadseffektivitet, kvantitativ uppskattning 

I detta avsnitt kommer en kvantitativ skattning av välfärdsförlusten från gratis tilldelning av 

utsläppsrätter att göras. Två alternativa användningar av den inkomst en försäljning av 

utsläppsrätterna skulle ha kunnat generera kommer här att undersökas, nämligen sänkt 

arbetsgivaravgift eller inkomstskatt. I teorikapitlet visades att vissa skatter är nödvändiga för 

att samhällsekonomisk effektivitet ska uppnås, då alternativet innebär en icke optimal 

produktion av kollektiva varor. Det kan som vanligt diskuteras om verkligheten återspeglar 

teorins optimala skattenivå, något som inte kommer att undersökas närmare i denna studie 

utan helt enkelt antas i den följande analysen33. Den effektivitetsförlust gratistilldelning 

innebär kan därför uppskattas genom att jämföra med alternativet, auktionering i kombination 

med sänkta skatter. 

 

De uträkningar resterande delen av avsnittet baseras på finns presenterade i bilaga A. En 

auktionering av de cirka 23 miljoner utsläppsrätterna, vilka år 2005 utdelas gratis, till 

dagspriset (26/4 -05) på 17 euro (priset har ökat sedan introduktionen, svårt att säga vilket pris 

                                                
33 I denna studie antas att ekonomin i utgångsläget var samhällsekonomiskt effektiv. Helt plötsligt uppstod en 
externalitet (kan inte ha existerat tidigare eftersom ekonomin var effektiv redan i utgångsläget) i form av 
koldioxid som samhället beslöt sig för att internalisera i faktorpriset. De väljer sedan om de ska göra det genom 
intäkts eller icke intäktsgenererande styrmedel.  
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som kommer att stabilisera marknaden) skulle innebära en intäkt på 3,6 miljarder kronor. Då 

dessa utsläppsrätter troligtvis förbrukas under året kommer en liknande intäkt att kunna 

erhållas varje år. Antalet utsläppsrätter tillgängliga för auktionering kommer visserligen att 

minska över åren (eftersom de totala utsläppen ska minskas) men detta leder troligtvis 

samtidigt till ett ökat pris per utsläppsrätt. Den totala intäkten antas därför vara konstant över 

åren. Tabell 5.1 nedan redovisar den uppskattade välfärdseffekten samt den förväntade 

förändringen i arbetskraftsutbud/efterfrågan. 
 

Tabell 5.1 Välfärdsvinster vid auktionering 

 Storlek på förändring 

Kort sikt: vid sänkt arbetsgivaravgift  - 0,4 % 

Ökad arbetskraftsefterfrågan 7560 personer 

Välfärdsvinst* 1,5 miljarder kronor* 

Kort sikt: vid sänkt inkomstskatt - 0,4 % 

Ökat arbetskraftsutbud 11 340 personer 

Lång sikt: arbetsgivaravgift eller inkomstskatt -0,61 eller -0,32 

Ökad arbetskraftutbud/-efterfrågan (personer)  5000 personer 

Ökad arbetskraftutbud/-efterfrågan (timmar) 7,9 miljoner tim/år 

Välfärdsvinst 1 miljard kronor 

*Under antagandet att det finns individer som är villiga att ta ett jobb till den rådande nominella lönen blir 

välfärdsvinsten minst 1,5 miljarder. 

 

Enligt tabell 5.1 ovan leder en sänkning av inkomstskatten med 3,6 miljarder till ett ökat 

arbetskraftsutbud motsvarande 11 340 personer (17,8 miljoner timmar/år). Då efterfrågan på 

arbetskraft inte är helt elastisk, det vill säga att företagen inte anställer obegränsat antal 

individer till den rådande nominella lönen, kommer en stor del av detta ökade 

arbetskraftsutbud resultera i ökad arbetslöshet. På lång sikt anpassar sig däremot lönerna efter 

det nya arbetskraftsutbudet och en del av nettolöneökningen övergår till minskade 

arbetskraftskostnader för arbetsgivarna. På lång sikt (då utbud och efterfrågan uppnått 

jämvikt) leder den minskade skattekilen till ökad sysselsättning motsvarande 5000 jobb eller 

ytterligare 7,9 miljoner arbetade timmar per år. Det verkliga utfallet skulle troligtvis bestå av 

en kombination av nya jobb samt ytterligare arbetade timmar av sedan tidigare anställda. Den 

minskade skattekilen leder även till en välfärdsvinst motsvarande cirka en miljard kronor. En 
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sänkning av arbetsgivaravgiften leder på lång sikt till samma resultat som en sänkning av 

inkomstskatten.  

 

I fallet med sänkt arbetsgivaravgift är det dock inte osannolikt att anta ett helt elastisk 

arbetsutbud, det vill säga att det finns individer som är beredda att ta ett jobb till den rådande 

nominella lönen. Om vi antar att Sveriges 348 000 arbetslösa (ams.se) verkligen vill ha ett 

jobb (och alla inte är arbetslösa på grund av strukturomvandling, det vill säga har fel 

utbildning för de jobb som existerar i dagens Sverige) kommer en ökad efterfrågan 

omedelbart leda till ökad sysselsättning och en medföljande välfärdsvinst på minst 1,5 

miljarder. Ordvalet �minst� 1,5 miljarder kommer sig av detta scenario är uträknat under 

antagandet att individerna är indifferenta i valet mellan arbete och fritid, det vill säga att de 

genom att börja arbeta ger upp en fritid vilken de värderar lika högt som den nuvarande lönen. 

Om vi dessutom skulle anta existens av effektivitetslöner34 och insider-outsider35 problematik 

vid fackliga löneförhandlingar kan det vara så att de individer som tidigare inte hittade arbete 

nu ökar sin nytta i och med anställning.  

 

5.3 Trovärdigheten och dess inverkan på kostnadseffektiviteten 

Om berörda aktörer anser att grandfatheringprincipen är trovärdig och att deras framtida 

tilldelning således inte påverkas av dagens agerande, kommer vinstmaximerande företag att 

använda utsläppsrätter om och endast om alternativkostnaden understiger värdet av att 

använda rättigheten i produktionen. Om företag istället tror att rening idag, på sikt kan leda till 

en lägre tilldelning av utsläppsrätter, avtar incitamentet till att minska utsläppen. Ekvation två 

visar värdet av en årligen tilldelad utsläppsrätt. Omvänt skulle samma ekvation kunna 

användas till att visa förlusten från en förlorad tilldelning av utsläppsrätter.  

 

Nuvärde per tilldelad utsläppsrätt ∑
∞

=

−+=
1

)1(
t

tt rPur                 (2) 

 

Detta säger däremot inget om vilken intäkt ett företag riskerar att förlora om 

utsläppsminskning genomförs, då värdet av att använda utsläppsrätten i produktion 

uppenbarligen är lägre än rättigheternas marknadspris om företaget i huvudtaget funderar på 
                                                
34 Arbetsgivaren sätter en lön högre än vad arbetaren kräver för att i huvudtaget komma till jobbet, på grund av 
att en högre lön kan öka arbetstagarens motivation (egentligen höja motivationen att inte bli avskedad). 
35 Ett problem om facket vid löneförhandlingar enbart bryr sig om individer som redan har ett jobb. 
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att sälja. Ekvation tre åskådliggör värdet av den marginella utsläppsrätten i produktionen. 

Värdet beror på företagets intäkter och kostnader vid produktion av den marginella varan. 

   

Värde av den marginella utsläppsrätten i produktionen MCMR −=                                    (3) 

 

Förutsatt att den framtida tilldelningen inte påverkas av dagens agerande kommer det 

vinstmaximerande företaget således att sälja utsläppsrätten om priset överstiger värdet av att 

använda den i produktionen, vilket visas i ekvation fyra. 

 

Försäljning utsläppsrätter utan risk:  )( MCMRPur −≥                 (4) 

 

Ekvation fem visar det värde som företaget riskerar att förlora vid rening av ett ton koldioxid 

idag, förutsatt att det kan leda till minskad framtida tilldelning.  Förlusten består av skillnaden 

mellan produktionens marginalintäkt och marginalkostnader i varje framtida tidsperiod 

diskonterat till nuvärde.  

 

Nuvärde av den marginella tilldelningen i produktionen = t

t

tt rMCMR −
∞
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1
           (5) 

 

Om företaget tror att dagens agerande kan komma att påverka framtida tilldelning av 

utsläppsrätter, med sannolikhet φ  i ekvation sex, ökar den förväntade förlusten vid en 

försäljning. Försäljningens alternativkostnad består nu inte längre av enbart denna tidsperiods 

produktionsbortfall, utan även alla framtida tidsperioders produktionsbortfall. Hur mycket 

priset ökar med beror således på grandfatheringprincipens trovärdighet, vilka vinster företaget 

har på marginalen samt vilken diskonteringsränta som används.   

 

Försäljning utsläppsrätter med risk: )( MCMRPur −≥ t

t

tt rMCMR −
∞
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2
φ          (6) 

 

Lundkvist (2005), energichef på LKAB i Kiruna, tror att tilldelningen även i fortsättningen 

kommer att ske genom grandfathering men att den tidsperiod medelutsläppen beräknas över 

successivt kommer att flyttas framåt. Lundkvists gissning för tilldelningen inför 

Kyotoprotokollets första åtagarperiod (2008�2012) är en grandfathering baserad på 
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tidsperioden 2002�2004. Med ett sådant synsätt blir LKAB betydligt mindre villiga att sälja 

utsläppsrätter eftersom en utsläppsminskning skulle påverka framtida tilldelningskvoter. Även 

Petterson (2005), elhandelchef på Eskilstuna Energi och Miljö, tror att en sänkning av dagens 

utsläppsnivå, på sikt skulle minska den mängd utsläppsrätter företaget blir tilldelat. Om dessa 

farhågor omsätts i handling genom företagens agerande på marknaden kommer gratis 

tilldelning av utsläppsrätter inte leda till någon kostnadseffektiv utsläppsminskning. Detta på 

grund av att det återigen blir skillnad mellan vad som är privat- (företags-) och 

samhällsekonomiskt lönsamt. Om tilldelningen av utsläppsrätter istället skett genom 

försäljning skulle detta problem inte uppstå, utan företag skulle köpa utsläppsrätter i den mån 

det var lönsamt och utöver det välja att minska utsläppen.  

   

Det var däremot inte alla tillfrågade företagsrepresentanter som trodde att dagens 

utsläppsminskningar skulle komma att skada deras framtida lönsamhet. Nordenstam (2005), 

Chef för energihandel och planering på Tekniska Verken i Linköping AB och Feuk (2005), 

Affärsutvecklare på Sydkraft Energy Trading AB, tror båda att framtidens tilldelning kommer 

att ske genom någon typ av riktmärken där företag får utsläppsrätter i förhållande till ett 

branschindex. Ett företag som agerar efter denna prognos har ingen orsak att inte sälja de 

utsläppsrätter vars alternativkostnad överstiger vinsten av att använda dem i produktion då det 

inte kommer att vara deras eget agerande som påverkar den framtida tilldelningen (förutsatt 

att det råder full konkurrens på marknaden).   

 

 

5.4 Transaktionskostnader  

En av orsakerna till att endast koldioxidintensiva företag, och inte till exempel bilägare och 

företag vilka orsakar mindre utsläpp, inkluderas i handelssystemet med utsläppsrätter är de 

stora transaktionskostnaderna ett sådant system skulle medföra (SOU, 2005). 

Transaktionskostnaderna består av bland annat ansökan om utsläppsrätter, planering, 

redovisning och kontroll av utsläppsmängder. Det skulle däremot sannolikt innebära 

effektivitetsvinster att inkludera dem i systemet förutsatt att transaktionskostnaderna inte 

existerade, då kostnadseffektiv utsläppsminskning implicerar ett homogent ekonomiskt 

incitament för alla inblandade parter. Små aktörer bör trots detta inte inkluderas så länge 

transaktionskostnaderna överstiger eventuella effektivitetsvinster från att inkludera dem i 

systemet.  
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Cramton (1998) påpekar att transaktionskostnaderna minimeras genom att positionera kravet 

på redovisningsskyldighet av utsläppsrätter så långt uppströms som möjligt, det vill säga på 

importörer och producenter av fossila bränslen. En inkomstomfördelning i form av gratis 

tilldelning av samtliga utsläppsrätter till företag som importerar/producerar fossila bränslen 

får dock antas vara politiskt omöjligt. Detta skulle i så fall måsta kombineras med någon typ 

av skatt vars avgift användes till att subventionera de slutliga användarna, något som troligtvis 

skulle sänka transaktionskostnaderna något. Minst transaktionskostnader erhålls, enligt Bohm 

(1999), om utsläppsrätterna auktioneras till importörerna/producenterna av fossila bränslen 

och staten använder intäkterna utan en alltför specifika målsättning. En mer generell 

målsättning skulle mycket väl kunna vara den sänkning av arbetsgivaravgiften som ofta 

förespråkats under uppsatsens gång. 

 

Gratis tilldelning skapar även incitament för företagen att ägna sig åt �rentseekinig�, det vill 

säga spendera pengar och tid på att övertyga myndigheter om varför just deras företag har ett 

stort behov av utsläppsrätter eller varför perioden 1998 - 2001 inte på ett rättvist sätt 

återspeglar just deras historiska utsläppsnivå (Bohm, 2005). Transaktionskostnaderna utgör 

således ytterligare en samhällsekonomisk kostnad vilken hade kunnat minskas genom byte av 

tilldelningsprincip.  

 

 

5.5 Avslutande kommentarer 
Orsaken till att SOU (2005), Bohm (2005) med flera påstår att tilldelningsformen i sig inte har 

någon teoretisk påverkan på systemets kostnadseffektivitet, kommer sig troligtvis av ett 

stramt avgränsat analysområde. Detta kapitel visade att även om ekonomin fungerar perfekt 

(fullständig information, inga transaktionskostnader och så vidare) och båda 

tilldelningsprinciper skulle leda till att företagen med lägsta reningskostnaden genomförde 

utsläppsminskningen, innebär gratis tilldelning att utsläppsreduktionen kostar samhället 

mellan 1 och 1,5 miljarder kronor mer än den skulle ha gjort om utsläppsrätterna auktionerats 

ut. Utöver denna välfärdsförlust innebär ett system med gratis tilldelning att 

transaktionskostnaderna blir högre än vid alternativet auktion.  Detta på grund av att företagen 

får incitament till �rentseeking� och att det blir politisk omöjligt att placera 

tillståndsskyldigheten där transaktionskostnaden minimeras, det vill säga så långt uppströms 
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som möjligt (importörer och producenter av fossila bränslen). De höga transaktions-

kostnaderna som uppkommer i och med att tillståndsskyldigheten åläggs användarna av 

fossila bränslen omöjliggör även att samtliga användare inkluderas i systemet, då 

transaktionskostnaderna överstiger nyttan av att inkludera exempelvis bilägare. Studien hittar 

inte heller något empiriskt stöd för att det verkligen kommer att vara företagen med lägst 

reningskostnader som genomför utsläppsreduktionen vid gratis tilldelning. Orsaken till detta 

är att vissa företag inte finner grandfatheringprincipen trovärdig. De företag som tror att 

försäljning av dagens utsläppsrättigheter (vilket implicerar en utsläppsminskning) påverkar 

den framtida tilldelningen kommer kräva ett högre pris än de som inte håller denna tro, något 

som leder till att företag kommer att värdera utsläppsrätterna olika högt, även om de har 

samma reningskostnader.  
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Kapitel 6  

KONKURRENSKRAFT  
 

 

 

 

I och med införandet av utsläppsrätter måste koldioxidintensiva företag använda ytterligare en 

insatsfaktor i produktionen, något som kommer att öka kostnaden per producerad enhet. Detta 

leder till att koldioxidintensiva företag vilka verkar i industriländer som skrivit under 

Kyotoprotokollet kommer att få en försämrad konkurrenskraft jämfört med de rivaler vilkas 

produktion är förlagd till länder utan utsläppstak. Teoretiskt sett påverkas inte 

konkurrenskraften, det vill säga produktionsbeslutet, av utsläppsrätternas tilldelningsform 

(ITPS, 2004). Detta på grund av att båda tilldelningsformerna är kostnadseffektiva36, och 

således resulterar i samma pris på utsläppsrätter. Alternativkostnaden för att använda en 

utsläppsrätt i produktionen är därmed densamma oavsett om den tilldelats gratis eller köps 

genom auktion. Många koldioxidintensiva företag och dess lobbyorganisationer har däremot 

påstått att svensk konkurrenskraft skulle skyddas om man valde en lösning som, jämfört med 

alternativet, förmögenhetsmässigt skulle gynna den koldioxidintensiva industrin (Bohm, 

2005). Exempelvis påstår föreningen Svenskt Näringsliv (2005, sida 3) i sitt remissvar 

angående FlexMex-2 utredningens slutbetänkande att om �ökade [monetära] kostnader 

uppstår genom inköp av utsläppsrätter uppstår en konkurrenssnedvridning gentemot de 

företag som inte har samma [monetära] kostnad�. Frågan som här ska utredas är om principen 

för initial tilldelning har någon inverkan på förändringen i industrins konkurrenskraft. 

 

Även om specifika industrisektorers konkurrenskraft inte är av någon vikt för 

samhällsekonomin på lång sikt, där komparativa fördelar är det relevanta begreppet37, skulle 

en kraftig försämring av koldioxidintensiv industris konkurrenskraft troligtvis leda till 

betydande strukturell arbetslöshet och minskad tillväxt på kort sikt. Strukturomvandling i sig 

                                                
36 Observera att det i detta kapitel antas att båda tilldelningsprinciper leder till att företagen med de lägsta 
reningskostnaderna genomför utsläppsreduktionen, trots slutsatserna i avsnitt 5.3.  
 
37 Om Sverige blir relativ sämre på energikrävande produktion skiftar investeringarna mot arbetskrafts- eller 
kunskapsintensiv produktion. Om Kina har komparativa fördelar i textilproduktion och Sverige komparativa 
fördelar i produktion av bilar, bör Kina överföra resurser till ytterligare textilproduktion medan Sverige 
producerar ytterligare bilar, utbyter sedan varor genom handel. 
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utgör däremot ingen samhällsekonomisk kostnad38, då den bakomliggande orsaken är 

förändrade komparativa fördelar (förändrade förutsättningar). En större strukturomvandling 

än nödvändigt (på grund av att införandet av utsläppsrätter inte genomförs på bästa sätt) 

innebär dock en samhällsekonomisk kostnad då de som idag jobbar på stålverket troligtvis 

inte kommer att jobba som ingenjörer dagen efter sin uppsägning. En hög arbetslöshet leder 

även till ökade sjukskrivningar (Lindbeck, 2003), högre brottslighet (Brå, 2005) samt behov 

av stora investeringar då en industrinäring ska bytas ut mot en annan. Det kan även vara 

politiskt känsligt att orsaka arbetslöshet inom specifika industrisektorer, även om den totala 

samhällsnyttan skulle öka på grund av åtgärden. Näringslivets påstående om att auktionering 

leder till en försämrad konkurrenskraft är således en relevant invändning mot denna 

tilldelningsprincip förutsatt att påståendet är sant.  

 

Analysen börjar med tilldelningsformens teoretiska inverkan på konkurrenskraftens, vilken 

redovisas i avsnitt 6.1 och 6.2. Slutligen kommer avsnitt 6.3 att kvantitativt visa hur de 

koldioxidintensiva företagens konkurrenskraft påverkas vid övergång från gratis tilldelning av 

utsläppsrätter till auktionering i kombination med sänkt arbetsgivaravgift. Detta utförs med 

hjälp en faktorefterfrågemodell skapad av ITPS (2004). Observera att hela kapitel 6 förutsätter 

en perfekt fungerande ekonomi.  

 

6.1 Utsläppsrätters alternativkostnad 

Den verkliga kostnaden för en handling kan mätas genom värdet på det bästa alternativ som 

uteblir när handlingen utförs (Nicholson, 2002).  Alternativkostnaden uppstår på grund av att 

resurserna är knappa och återspeglar vad som avstås då ett val eller beslut genomförs. Det är 

även viktigt att inte blanda ihop alternativkostnad med monetära kostnader. En promenad, 

något man i vardagsspråket kan påstå vara gratis på grund av avsaknad från monetära 

kostnader, är däremot inte gratis i ekonomisk mening. Alternativkostnaden för tid (begränsad 

resurs) avsatt till promenad kan exempelvis vara den lön individen skulle ha tjänat ifall 

han/hon istället varit på jobbet eller den nytta individen skulle ha erhållit om denne valt att 

stanna hemma för att läsa en bok. Detta synsätt leder till att varje möjlig handling är förenad 

med en ekonomisk kostnad och har lett till uttrycket �det existerar inga fria luncher�.  

                                                
38 Om ekonomin skulle ha fungerat perfekt, detta kommer dock inte diskuteras närmare här.  Se diskussionen 
kring varför det kan vara lönsamt för länder att exempelvis subventionera bilindustri för att de inte ska flytta 
produktionen eller SIF:s (2004) rapport om strukturomvandling. 
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Tillämpat på problematiken kring tilldelning av utsläppsrätter innebär detta att 

alternativkostnaden för användandet av en utsläppsrätt blir densamma oavsett om företaget 

betalat för utsläppsrätten (och har rätt att sälja den) eller köpt den genom auktion. 

  

6.2 Konkurrenskraft 

På företagsnivå kan konkurrenskraft definieras så att ett företag som kan producera varor till 

rådande marknadspris är konkurrenskraftigt. Om ekonomin är öppen och det råder full 

konkurrens på marknaden måste ett konkurrenskraftigt företaget således kunna producera 

varor till samma eller lägre priser än deras inhemska och internationella konkurrenter. 

Företagets förmåga att producera varor till låga priser beror på hur effektivt de kan använda 

sina insatsfaktorer (mängden insatsfaktorer) samt insatsfaktorernas kostnad.  Då handel med 

utsläppsrätter införs måste företag, vars produktion ger upphov till koldioxidutsläpp, 

introducera ytterligare en insatsfaktor i form av utsläppsrättigheter. Detta kommer att öka 

företagets kostnad vid varje producerad enhet, vilket illustreras i figur 6.1 nedan. I föregående 

avsnitt visades att alternativkostnaden för användning av en utsläppsrättighet är densamma 

oavsett om den blivit tilldelad gratis eller köpts genom auktion, vilket medför att företagens 

konkurrensförmåga (produktionsbeslut) inte påverkas av tilldelningsformen.  (ITPS, 2004) 

 

 
     Figur 6.1 Utsläppsrätters inverkan på konkurrenskraften 
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6.3 Sänkt arbetsgivaravgifts inverkan på konkurrenskraften 

Detta avsnitt börjar med att visa hur företagens konkurrenskraft påverkas vid införandet av 

gratis tilldelade utsläppsrätter. Med gratis tilldelning som referenspunkt diskuteras sedan hur 

konkurrenskraften skulle påverkas vid en förändring av fördelningsprincip till auktionering i 

kombination med sänkt arbetsgivaravgift.  

 

I ITPS:s (2004) studie �basindustrin och Kyoto� uppskattades en faktorefterfrågemodell för 

svensk koldioxidintensiv tillverkningsindustri. Med hjälp av modellen genomfördes sedan 

simuleringar av olika scenarion, där priset på utsläppsrätterna varierade och koldioxidskatten 

fick vara kvar alternativt tas bort. På den tyska elmarknaden European Energy Exchange 

(EEX) har handel med utsläppsrätter nu i skrivandets stund (26 april 2005) pågått i 128 dagar, 

och priset på utsläppsrätter har varierat mellan 6,6 och 17,6 euro. Som ett medel under 

perioden, 25/10-04 � 26/04-05, har priset på utsläppsrätter legat på 9,75 euro. ITPS:s 

förväntade effekter på den �handlande sektorn� vid ett pris på 10 euro och borttagen 

koldioxidskatt presenteras i tabell 6.1 nedan. Då utsläppsrätternas pris (nästan) konstant stigit 

under de senaste månaderna är medelpriset på 9,75 euro troligtvis inte en speciellt bra 

indikator på det pris som i framtiden kommer att stabilisera marknaden. I studien inkluderas 

därför även en uppskattning av förväntade effekter vid dagens39 pris på 17 euro per 

utsläppsrätt, utförd med hjälp av ITPS:s uppskattade priselasticiteter.  

 

Resultaten skall tolkas med försiktighet då uppskattningen är utförd under antagandet att inga 

�allmänjämviktseffekter� existerar, det vill säga att om exempelvis arbetsgivaravgiften sänks, 

minskar lönekostnaderna i samma utsträckning samtidigt som övriga faktorpriser förblir 

oförändrade. I �verkligheten� skulle ökad arbetskraftefterfrågan kunna leda till ökade 

löneanspråk, högre löner och fler individer i anställning till ökad elförbrukning/elpriser, högre 

elpriser till fler energibesparande kapitalinvesteringar och så vidare. I tabell 6.1 nedan betyder 

10=URP  och 17=URP procentuell förändring av faktoranvändningen vid ett pris på 10 

respektive 17 euro per utsläppsrätt. Kolumn 2, rad 2 innebär således att de koldioxidintensiva 

företagens efterfråga på arbetskraft minskar med 5,8 procent vid ett pris på 10 euro per 

utsläppsrätt. 

 

 

                                                
39 2005-04-26 
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Tabell 6.1 Förändring i faktorefterfrågan vid gratis tilldelning  
 Arbetskraft Investeringar El Bränsle Produktion Koldioixid 

10=URP * -5.8 -0.0155 -25.2 -22.4 -2.4 -22.4 

17=URP ** -12.3 -0.3 -43.2 -42.3 -4.5 -43.2 

*Källa: ITPS, 2004 
** Källa: Egna uträkningar40 
 
 
Det kan vara svårt att säga om felaktigheter i ovanstående uppkommer i och med frånvaron av 

en �allmänjämviktseffekt� eller ifrån användandet av priselasticiteterna på stora förändringar i 

priset. Det diskuteras inte i ITPS:s rapport men verkar intuitivt inte riktigt troligt att den 

koldioxidintensiva industrin (som i regel är relativt energiintensiv) skulle kunna minska sin 

energianvändning med cirka 25 procent och samtidigt bara minska produktionen med 2,4 

procent. Det har däremot ingen betydelse för den fortsatta diskussionen om ovanstående 

procentuella förändringar är helt rätt eller inte. Huvudsaken är att storleken på ovanstående 

förändring inte påverkas av vilken tilldelningsprincip som används. Avsnitt 6.1 förklarade 

varför utsläppsrätternas alternativkostnad inte påverkades av tilldelningsformen medan 6.2 

visade att detsamma således gällde för konkurrenskraften. Då tilldelningsprincipen förändras 

från gratis till auktionering kommer införandet av utsläppsrätter således fortfarande ge samma 

direkta påverkan på konkurrenskraften. Om utsläppsrätterna skulle auktioneras ut i 

kombination med sänkt arbetsgivaravgift medför tilldelningsprincipen dock indirekt en 

förändring, nämligen en sänkt kostnad för arbetskraft.  

 

I tabell 6.2 nedan redovisas hur den �handlande sektorn�, enligt ITPS;s (2004) uppskattningar, 

skulle påverkas av en förändring i lönekostnaderna. �Handlande sektorn� står för de 

tillverkningsindustriföretag som omfattas av handelssystemet för utsläppsrätter. I tabellen står 

w för lönekostnader, L för arbetskraftens egenpriselasticitet. Övriga variabler, kapital (K), el 

(E), bränsle (B) och producerad kvantitet (q) står för faktorernas korpriselasticiteter med 

avseende på lönekostnaderna, det vill säga hur användningen av dessa produktionsfaktorer 

(och producerad kvantitet) ändras vid en procents ändring av arbetskraftens kostnad. 

  

 

 

                                                
40 Se bilaga B. 
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Tabell 6.2 Medelvärden för egen- och korspriselasticiteter inom �handlande sektorn�. 

 L K E B Q 

W -0.71 0.13 -0.30 -1.20 -0.12

Källa: ITPS, 2004 

 

Den sänkta arbetskraftskostnaden leder till ökad produktion, samtidigt som förändrade 

relativpriser orsakar substitution mellan produktionsfaktorerna. Enligt de uppskattade 

elasticiteterna skulle en sänkning av lönekostnaderna (egentligen arbetsgivaravgifterna) 

innebära en ökad efterfrågan på arbetskraft, el och bränslen. Kapital är däremot ett 

nettosubstitut och efterfrågan på exempelvis maskiner kommer således att sjunka vid lägre 

kostnader för arbetskraft. Slutligen skulle produktionen öka, vilket implicerar att 

konkurrenskraften har förbättrats vid sänkningen av lönekostnaderna. ITPS-modellen 

förutsätter att alla europeiska konkurrenter omfattades av samma system viket innebär att 

denna konkurrenskraftsförbättring återspeglar ökad konkurrenskraft gentemot världen utanför 

EU samt mot icke koldioxidintensiva varor inom EU. Om Sverige var det enda landet som 

auktionerade ut utsläppsrätterna borde effekten således bli större (inom ramen för denna 

begränsade analys, se avsnitt 7.5).    

 

Om sänkningen av arbetsgivaravgiften genomfördes på ett sådant sätt som tidigare beskrivits i 

avsnitt 5.2.4, det vill säga en generell sänkning av arbetsgivaravgiften som således påverkar 

alla företag i samma utsträckning, skulle effekten för koldioxidintensiv industri inte bli alltför 

stor. Under antagandet om helt elastiskt arbetsutbud sjunker kostnaden för arbetskraft med 0,3 

procent medan det långsiktiga scenariot, med en utbudselasticitet på 0,45, innebär en sänkning 

av kostnaden för arbetskraft med 0,2 procent. En sänkning av arbetsgivaravgiften ökar således 

i bästa fall produktionen med (förändring i arbetskraftskostnader * utbudselasticitet med 

avseende på arbetskraftskostnader = -0,3*-0,12) 0,36 procent. Den totala produktions-

minskningen efter en auktionering i kombination med sänkt arbetsgivaravgift blir således      

(-2,4 + 0,36) -2,04 procent vid ett pris på 10 euro per utsläppsrätt samt (-4,5 + 0,36) -4,14 vid 

ett pris på 17 euro. Om vi återigen ser till det ur konkurrenssynpunkt fördelaktigaste scenariot 

(helt elastiskt arbetskraftsutbud, pris 10 euro per utsläppsrätt) förhindrar auktionering (0,36 / 

2,4) 15 procent av den konkurrenskraftsförsämring som införandet av utsläppsrätter ger 

upphov till. Under det ur konkurrenssynpunkt värsta scenariot, det vill säga med en sänkning 
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av arbetskraftskostnaden på 0,2 procent och ett utsläppspris på 17 euro, kommer 

auktioneringen däremot enbart kunna förhindra 5 procent41 av konkurrenskraftsförsämringen.  

 

6.4 Avslutande kommentarer 

Syftet med detta kapitel var att undersöka hur konkurrenskraften påverkades av 

tilldelningsformen i en perfekt fungerande ekonomi. Det visade sig inte finnas någon skillnad 

mellan de två tilldelningsformernas direkta påverkan på konkurrenskraften 

(produktionsbeslutet). En auktionering av utsläppsrätterna kan dock ge en indirekt effekt på 

företagens konkurrenskraft förutsatt att intäkten används till att sänka arbetsgivaravgiften 

(eller inkomstskatten vilket ger samma resultat på lång sikt). Förbättringen är dock blygsam 

och förklarar varför den koldioxidintensiva industrin föredrar gratis tilldelning och minskade 

monetära kostnader framför förbättrad konkurrenskraft. En sänkning av arbetsgivaravgiften 

skulle inte endast påverka den koldioxidintensiva industrin, utan all företagsamhet i Sverige, 

och ökar därför konkurrenskraften för samtliga svenska företag. Om faktorefterfrågemodellen 

beskriven ovan gällt för alla svenska företag, och inte endast de koldioxidintensiva, skulle 

sänkningen av arbetsgivaravgiften innebära att Sveriges totala produktion ökade med 0,36 

procent. 

 

Frågan är om ägarna till den koldioxidintensiva industrin i huvudtaget bryr sig om 

konkurrenskraften. Införandet av utsläppsrätter ökar med närapå nödvändighet de 

koldioxidintensiva företagens vinster. Anta att alla koldioxidintensiva företag (förutom 

elproducenterna) får tillräckligt med gratis tilldelade utsläppsrätter för att inte behöva minska 

produktionen. Detta bör gälla för de flesta företag då fördelningen baseras på utsläppen 1998-

2001, samtidigt som koldioxidutsläppen enligt näringsdepartementet (2004) har minskat med 

3,3 procent sedan 1990. Undantaget är som sagt elproducenterna vilka bara får 0,8 procent av 

medelutsläppen 1998-2001. Då efterfrågan på el är relativt oelastisk bör däremot det mesta av 

den ökade alternativkostnaden kunna övervältras på konsumenterna, samtidigt som de 

monetära kostnaderna bara ökar med de utsläppsrätter som köps utöver gratistilldelningen. Då 

alternativkostnaden för produktion ökar sker detsamma med varans pris, om efterfrågan inte 

är helt oelastisk vilket kan vara fallet med vissa varor vilka säljs på den internationella 

marknaden. Oavsett om varans pris ökar eller inte kommer den enda orsaken till minskad 

produktion vid gratis tilldelning av utsläppsrätter (förutsatt att de blivit tilldelade tillräckligt 
                                                
41 -0,2 * -0,12 = 0,24.  0,24 / 4,5 = 0,05  
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för att inte �behöva� minska) vara att företaget tjänar mer pengar på att sälja utsläppsrätten än 

att använda den, det vill säga att de kan öka sina vinster genom att inte producera. Det är 

endast om produktionen i ett företag är så lönsam att den förblir oförändrad vid införandet av 

utsläppsrätter, som företagets vinst inte ökar.   
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Kapitel 7 
INVESTERINGAR 

 

 

 

 

Detta kapitel undersöker hur tilldelningsformen påverkar investeringar och 

investeringsincitament. Som teorikapitlet tidigare tagit upp är tillverkning av varor till lägsta 

möjliga kostnad inte ett tillräckligt kriterium för samhällsekonomisk effektivitet. Det krävs 

även att rätt varor produceras, något som uppnås genom en väl fungerande ekonomi där priser 

och kostnader återspeglar samhällets preferenser. I en ekonomi med snedvridna 

investeringsincitament kommer �fel� varor att produceras med hjälp av begränsade resurser 

som skulle ha kunnat användas mer effektivt på annat håll.  

 

7.1 Snedvridningar i investeringsincitamenten 

En ekonomi består av en begränsad mängd resurser, vilket är orsaken till vikten av att 

använda dessa resurser på bästa möjliga sätt. Med snedvridningar i investeringsincitamenten 

menas att marknadens signaler till de privatekonomiskt agerande aktörerna inte återspeglar 

samhällets efterfrågan. Detta leder i sin tur till en icke optimal samhällsproduktion där 

resurserna kunnat skapa större nytta förutsatt att de använts annorlunda. Problemet med 

snedvridna investeringsincitament är således att �fel� varor produceras. 

 

Resonemanget i detta avsnitt kommer även att påverka slutsatserna kring tilldelnings-

formernas inverkan på den koldioxidintensiva industrins konkurrenskraft. En orsak till att den 

teoretiska diskussionen inte behöver stämma överens med verkligheten är frånvaro av perfekt 

fungerande finansiella marknader (och perfekt information). Även om tilldelningsprincip för 

fördelning av utsläppsrätter inte direkt påverkar ett företags alternativkostnader så påverkar 

det företagets soliditet42 (genom att tilldelningsprincipen påverkar ett företags monetära 

kostnader). Företag med en hög soliditet har, enligt Bohm (2005), ofta lättare att få olika typer 

av lån samt kan få bättre lånevillkor. Detta gör att även gratis tilldelning kan få en indirekt 

                                                
42 Soliditet, är ett uttryck för hur stor del av företagets totala kapital som är egna (totala tillgångar minus skulder) 
och inte lånade pengar, mäter företagets finansiella styrka. 
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påverkan på ett företags konkurrenskraft, något som kommer att diskuteras närmare i avsnitt 

7.5. 

 

7.2 Fullständig information 

Teoretiskt sett investerar vinstmaximerande företag om och endast om investeringens 

förväntade intäkt är större än kostnaden. Om företaget måste köpa sina utsläppsrättigheter, 

och därmed har mindre eget kapital för investeringar, blir den monetära kostnaden för en 

investering visserligen högre då företaget måste betala ränta på lånade pengar. Investeringens 

alternativkostnad påverkas dock inte43 och följaktligen inte heller investeringsbeslutet. 

Teoretiskt bör således en �klumpsummesubvention�, det vill säga en gratis tilldelning av 

utsläppsrätter som inte beror på producerad kvantitet, inte leda till någon förbättrad 

konkurrenskraft utan enbart till motsvarande mängd ytterligare aktieutbetalning till företagets 

ägare.  

 

7.3 Ofullständig information - Kapitalkostnader  

Hur avviker då verkligheten från idealscenariot? Till att börja med finns inget sådant som 

perfekt information. Då finansmarknaden inte har tillgång till fullständig information 

angående ett företags framtida vinster och kostnader måste en riskanalys genomföras vid 

utlåning av investeringskapital. Som tidigare påpekats kommer ett företags soliditet här att få 

stor inverkan på den bedömda risken då ett företag med stora egna tillgångar ofta bedöms ha 

lättare att betala igen sina skulder (Bohm, 2005).  

 

Risken vid utlåning har inte bara ett avgörande för lånets godkännande utan även för den ränta 

som utkrävs. Vid hög risk kräver låneinstitutet en hög ränta som kompensation, vilket 

resulterar i höga kapitalkostnader för det lånetagande företaget. En gratis tilldelning av 

utsläppsrätter kan således innebära lägre kapitalkostnader inom den koldioxidintensiva 

industrin vilket leder till förbättrad konkurrenskraft. Enligt Bohm (2004) leder det samtidigt 

till att ineffektiva företag kan hålla sig kvar på marknaden och att investeringsfördelningen i 

                                                
43 Av samma orsaker som gör att alternativkostnaden för en utsläppsrätt inte påverkas av tilldelningsformen. 
Alternativkostnaden för en investering är det värde som avstås då pengarna inte används till att investera i bästa 
möjliga alternativ, vilket exempelvis kan vara bankräntan. 
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ekonomin blir ineffektiv såvida inte de mest räntabla investeringsprojekten råkar finnas i just 

dessa företag44. 

 

I verkligheten kommer ett lånetagande företags kapitalkostnader alltid att vara högre än det 

självfinansierande, oavsett soliditetens påverkan på bankens riskanalys. Detta på grund av att 

den ränta ett företag får för pengar insatta på banken alltid är lägre än den ränta som måste 

betalas vid låntagande. Skillnaden kommer sig av ofullständig konkurrens inom 

finansmarknaden, transaktionskostnader samt det tidigare diskuterade risktagandet som 

visserligen kan vara högre eller lägre men aldrig obefintligt. Resultatet av detta blir att 

kapitalets alternativkostnad för det subventionerade företaget, vilket motsvarar bankens 

insättningsränta, alltid kommer att vara lägre än det icke subventionerad företaget, vars 

alternativkostnad för investeringskapital motsvarar bankens utlåningsränta.  

 

7.4 Ofullständig information - Investeringsbeslut 

Finansmarknaderna är inte de enda som saknar fullständig information, detsamma gäller för 

företagets ägare och ledning. Vad som ibland glöms bort vid antagandet om 

vinstmaximerande företag är att dess ledning består av nyttomaximerande individer. Vid full 

information skulle företagets ägare kunna kräva att ledningen alltid valde det 

vinstmaximerande alternativet, och ställa dem till svars för avvikelser. Då full information 

inte föreligger kan ledningens egna preferenser antas spela en större roll, speciellt då det ofta 

råder ett asymmetrisk informationsunderlag45 mellan ägare och ledning. Ledningens nyttonivå 

kan vara beroende av en mängd olika faktorer. Även om vi antar att ledningens primära mål är 

att maximera sina egna löner, är högsta möjliga avkastning inte alltid bästa vägen att gå. 
 

Det finns heller inte något empiriskt bevis för att ägarna alltid skulle ha vinstmaximering som 

enda intresse. Ett exempel på detta kan vara att de explicit uttalade målformuleringar många 

företag sätter upp ofta innehåller visioner om att öka antalet marknadsandelar, behålla andelen 

marknadsandelar, förbättrad miljöhänsynen eller att etablera sig på nya marknader46. Vissa 

neoklassiker skulle troligtvis hävda att alla dessa målsättningar bara är strategier för hur 
                                                
44 Måste tillägga att det inte heller får finnas någon avtagande avkastning på investeringarna, annars kommer 
investeringsallokeringen likväl bli ineffektiv på marginalen.  
45 Med Worldcom, Addeco, Enron, Ahold och Parmalat som kända exempel där aktieägare fått felaktig 
information. 
46 Exempelvis bland Bolidens �mål och strategi� finner man målsättningar som �att vara ett ledande, integrerat 
gruv- och smältverksföretag� och �att balansen mellan gruv- och smältverksamheten ska förbättras�. Strategier 
innehåller samtidigt �utveckla prospekteringen� och �organiska tillväxtmöjligheter�. (Boliden. 2005) 
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företaget ska agera vinstmaximerande i en värld utan fullständig information (trots att både 

ägarna och ledningen är nyttomaximerande individer47). Vare sig syftet är vinstmaximering 

eller att ägarna faktiskt bryr sig om storleken på företaget de förfogar över, är strategin 

densamma, i detta fall expansion.  

 

Poängen med ovanstående resonemang är att en investering inte alltid bygger på en objektiv 

vinstkalkyl, utan att företagets målsättning och vision sannolikt kommer att ha ett inflytande 

vid beslut om subventionen, i form av utsläppsrättigheter, ska användas till aktieutdelning 

eller som insatskapital i riskabla investeringar som företaget nu ser sig ha råd48 med. Den 

största risken för investeringar av denna olönsamma karaktär finner vi i företag med mycket 

svag ägarstyrning, exempelvis statliga och möjligtvis kommunalt ägda företag. En 

förstärkning av balansräkningen kan även komma att påverka investeringsutvecklingen inom 

företag som tidigare haft svårt att uppnå uppsatta soliditetsmål. (ITPS, 2004)  

 

7.5 Ofullständig information � Konkurrenskraften 

Enligt föreningen Svenskt Näringsliv (2005, sida 3) innebär auktionering, till skillnad från 

gratis tilldelning, att konkurrenskraften försämras då �nya kostnader påverkar 

investeringsvolymen genom att det operativa kassflödet minskas med storleken på 

auktionsutläggen�. Även om föregående påstående skulle vara helt ologiskt utifrån ett 

antagande om en perfekt fungerande ekonomi (se kapitel 6), kan detsamma inte sägas då 

uttalandet syftar på verkligheten. Uppsatsen har visat att de två tilldelningsprinciperna 

påverkar de koldioxidintensiva företagens konkurrenskraft på lite olika sätt. Vid gratis 

tilldelning fick företagen lägre kapitalkostnader (avsnitt 7.3) och mer resurser till 

�olönsamma� investeringar (avsnitt 7.4) medan auktionering i kombination med sänkt 

arbetsgivaravgift innebar lägre arbetskraftskostnader (kapitel 6). I uppsatsen är det endast 

förändringen i de senare, arbetskraftskostnaderna, vilka kvantitativt uppskattats. 

Sanningsvärdet på den handlande sektorns påstående, att gratis tilldelning skulle skydda den 

koldioxidintensiva industrins konkurrenskraft, kommer därför inte få något slutgiltigt svar i 

denna uppsats.  

                                                
47 Så länge pengar inte är det enda som betyder något för ägarna. Vinstmaximering är som sagt inte alltid det 
bästa sättet för företagsledningen att maximerar sin lön, även om de skulle vara helt indifferenta mellan att 
avskeda anställda eller undvika detta.  
48 Under full information har ett vinstmaximerande företag alltid �råd� med en investering då vinstmaximering 
implicerar en avkastning som är lika stor eller större än kapitalets alternativkostnad. Resonemanget bygger på att 
ett företag med mycket pengar är villigare/har lättare att genomföra högrisk investeringar. 
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Det finns dock en väsentlig skillnad mellan att öka den handlande sektorns konkurrenskraft 

genom sänkta arbetsgivaravgifter och att göra det genom snedvridningar i 

investeringsincitamenten/-möjligheterna. Denna ligger i att det första alternativet innebär en 

bättre fungerande ekonomi (mindre störande skatter), något som inte bara gynnar 

koldioxidintensiv industri utan alla svenska företag. Det andra alternativet innebär däremot en 

sämre fungerande ekonomi då den handlande sektorns marginella investeringar sker på 

bekostnad av resurser som skulle ha kunnat användas mer effektivt inom andra industrier.  

 

Anta två företag, A och B, vilka producerar varor, x och y, med lika stor samhällig 

efterfrågan. Om gratis tilldelning leder till att företag A får lägre kapitalkostnader än företag B 

(som inte är koldioxidintensivt) kommer företag A genomföra investeringar vilka inte är 

lönsamma för B. Då resurserna är begränsade innebär det dessutom att B kommer att 

genomföra mindre investeringar än om båda företag skulle ha haft samma kapitalkostnader. 

Detta leder i sin tur till att vi får en större än optimal produktion av x och en lägre än optimal 

av y, trots att efterfrågan var samma på båda varor. Detsamma händer nu då den 

koldioxidintensiva industrin baserar sina investeringsbeslut på en lägre kapitalkostnad än vad 

som varit fallet om de, som de flesta andra industrier, måstat betala (monetärt) för de resurser 

de använder i produktionen. Medan auktionering i kombination med sänkt arbetsgivaravgift 

ökar den totala produktionen innebär fallet med snedvridna investeringsincitament snarare att 

produktionsmixen förändras. Den indirekta påverkan gratis tilldelning får på den 

koldioxidintensiva industrins konkurrenskraft är således inget nationalekonomiskt argument 

för denna tilldelningsprincip. Om gratis tilldelning påverkar konkurrenskraften i mindre 

utsträckning än auktionering kan det dock troligtvis fortfarande vara politiskt rationellt då 

uppsägningar och arbetslöshet alltid är politiskt känsligt.  

 

7.6 Subventionering av �smutsiga� investeringar 

Enligt den svenska fördelningsplanen (2004) är cirka 0,8 miljoner utsläppsrätter per år avsatta 

för tilldelning till nystartade alternativt expanderande koldioxidintensiva företag. 

Tilldelningen till nya företag/nyinvesteringar sker efter riktmärken eller bästa möjliga teknik. 

I tidigare avsnitt har det visats att alternativkostnaden, och därmed produktionsbesluten, inom 

existerande företag i teorin inte påverkas av tilldelningsformen. Detsamma gäller däremot inte 

för tilldelning till nystartade företag/nyinvesteringar.  
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För att ett nytt (vinstmaximerande) företag ska etablera sig på marknaden krävs att nuvärdet 

av alla framtida intäkter är större än nuvärdet av etableringens kostnader. I fallet med en redan 

existerande anläggning innebär gratis tilldelningen att företaget antingen använder 

utsläppsrätterna eller säljer dem, beroende på vilket alternativ som ger den största intäkten.  

Vid beslut om nyetablering utgör gratis tilldelningen däremot ett kapitaltillskott vilket inte 

kan erhållas utan att investeringen genomförs, och innebär således en reducering av 

investeringskostnaden med nuvärdet av utsläppsrätternas framtida marknadsvärde. Detta leder 

enligt ITPS (2004) till politiskt skapade komparativa fördelar för koldioxidintensiva 

nyinvesteringar, och i förlängningen till en jämförelsevis lägre tillväxttakt (då 

samhällsekonomiskt �felaktiga� investeringar genomförs). Bohm (2004) menar att det även 

kan leda till att företag som annars inte skulle ha etablerat sig, nu gör det, och på så sätt binder 

upp resurser som annars skulle ha kunnat användas mer fördelaktigt på annat håll. 

 

De snedvridna investeringsincitament som uppkommer i och med gratis tilldelning till nya 

företag är inte i sig någon kritik mot �grandfathering�, som står för tilldelning till redan 

existerande företag. I praktiken används dock nästan alltid någon form av gratis tilldelning till 

nystartade företag på grund av grandfatheringsystemets tidigare redovisa inverkan på 

kapitalkostnader och investeringsmöjligheter. Tanken är att man ska gynna konkurrensen 

genom att ge nya företag samma möjligheter som de redan etablerade. Som tidigare påpekats 

finns ett tak för de totala utsläppen samtidigt som den årliga tilldelningen är begränsad till 0,8 

miljoner utsläppsrätter, eller cirka 4 procent av de totala utsläppsrätterna, per år. Det fortsatta 

resonemanget kommer dock för enkelhets skull anta att obegränsat antal utsläppsrätter delas 

ut till nyinvesterande/nystartade företag, ett antagande som gör att den fortsatta analysen 

betydligt skiljer sig från vad som verkligen kommer att inträffa. Avsnittet avslutas med att 

diskutera hur slutsatserna från obegränsad tilldelning till nyinvesteringar bör omtolkas vid 

begränsad tilldelning. 

  

Figur 7.1 visar hur gratis tilldelning av utsläppsrätter neutraliserar utsläppsrätternas inverkan 

på investeringsincitamentet. Anta att ett nytt företag ska startas och investerarna väljer mellan 

två möjliga marknader att etablera sig på, en koldioxidintensiv och en där produktion sker 

utan koldioxidutsläpp. Båda marknaderna hade, innan utsläppsrätterna infördes, samma 

investerings- och produktionskostnader per tillverkad enhet samt mötte en identisk efterfrågan 

på de producerade varorna. Ingen av marknaderna skulle således, innan utsläppsrätterna, varit 
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att föredra framför den andra och båda skulle ha resulterat i ett jämviktspris på 0p  kronor 

samt en produktion på 0q  enheter. Produktion av varorna på de två marknaderna sker även 

uteslutande inom den europeiska marknaden, eller inom det område där alla aktörer påverkas 

på samma sätt av utsläppsrätterna.  

 

När nu utsläppsrätter införts ökar kostnaderna för den koldioxidorsakande typen av 

produktion med Pur  per producerad enhet. Då efterfrågan inte är helt oelastiskt kan 

producenten inte övervältra hela kostnadsökningen på konsumenterna utan intäkten per 

producerad enhet, exklusive utsläppsrätternas kostnad, sjunker till URPp −1 . Om analysen nu 

gällt ett redan existerande företag, som via grandfatheringprincipens produktionsneutrala 

tilldelning fick samma mängd utsläppsrätter oavsett faktiskt producerad kvantitet, skulle 

företaget vinstmaximera genom att minska produktionen till 12q  och sälja övriga rättigheter. 

Hur nystartande/nyinvesterande företag agerar beror till viss del på hur många tidsperioder 

som inkluderas i analysen, vilket kommer att visas i figurerna 7.1 och 7.2. 
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I figur 7.1 ovan antas att produktion och utsläppstilldelning endast sker över en tidsperiod. 

Det nystartade företagets marginalkostnad kommer nu i jämvikt med konsumenternas 

betalningsvilja vid samma producerade kvantitet som det tidigare etablerade. När det gäller en 

aktör som först nu ska etablera sig på marknaden, erhåller företaget däremot inga 

utsläppsrätter så länge investeringen inte genomförs. Figur 7.1 visar att vid ett pris på 1p  och 

producerad kvantitet motsvarande 12q , är vinsten (eller producentöverskottet vilket visas i 

figuren) för ytterligare producerade enheter större än noll så länge subventionen i form av 

gratis utsläppsrätter inkluderas, och följaktligen kommer företaget att öka produktionen. När 

produktionen, och därmed utbudet, ökar minskar samtidigt varans pris, något som kommer att 

fortsätta tills den totala produktionen återgått till 02q  (eller 22q ) med priset 0p  (eller 2p ). 

Det syns även i figuren att gratistilldelningen till nya företag skapar en klar skillnad mellan 

vad som är privat- (företags-) och samhällsekonomiskt lönsamt då den samhällsekonomiska 

kostnaden uppgår till 2C  medan efterfrågan (nyttan) återspeglas av ett pris på 2p  kronor. 

P P 

q1 q2 

1PÖ 2PÖ

q1 q2 201 222 qqq =

0p

0p

02 pp =

URPp −1

1p

02 pp =

Pur

Purp −1

01q

Utan koldioxidutsläpp Med koldioxidutsläpp 

1D

1MC
urPMC +2

2MC

2D

Figur 7.1 Gratis tilldelning till nyinvesteringar på kort sikt

2C

1p
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Detta händer inte enbart när, som i figuren, utbuds- och efterfrågeelasticiteten är lika stora 

(men med motsatta tecken) utan oavsett relationen mellan konsumenters och producenters 

priskänslighet. Ovanstående analys hade även kunnat tillämpas på val mellan olika 

produktionssätt. Utsläppsrätternas införande, tillsammans med gratis tilldelning till nya 

företag, skapar således inget incitament för val av koldioxidfria marknader eller �miljövänlig� 

produktionsteknik. Med detta synsätt kommer marknadskrafterna enbart att kunna 

åstadkomma en kortsiktig minskning av koldioxidutsläppen. Existerande företag minskar sin 

produktion och driver därmed upp priserna, samtidigt som nya företag, vilka kan se 

utsläppsrätterna som en rörlig intäkt, nu ser det som lönsamt att etablera sig. Skillnaden 

jämfört med situationen före införandet av utsläppsrätter är att produktionen nu sker av fler 

företag. Om x antal företag producerade kvantiteten y före införandet av utsläppsrätter är det 

nu x + n företag som tillsammans producerar kvantiteten y. Gratis tilldelning till nya företag 

skapar således incitament för samhällsekonomiskt �onödiga� investeringar, vars resurser 

skulle ha kunnat användas mer effektivt på annat håll. Om företagen dessutom har fasta 

kostnader kommer kostnaden per producerad enhet (exklusive utsläppsrätter) att bli högre 

efter införandet av utsläppsrätter utan att samhället för den skull erhåller någon miljövinst (i 

verkligheten finns dock ett tak för utsläppsrätterna). 

 

Det största problemet med gratis utsläppsrätter till nystartade/nyinvesterande företag är som 

sagt att tilldelningen inte längre blir produktionsneutral. När det gäller en aktör som först nu 

ska etablera sig på marknaden, erhåller företaget inga utsläppsrätter så länge investeringen 

inte genomförs. Tilldelningen av utsläppsrätter blir således produktionsrelaterad, där en större 

produktion innebär fler tilldelade utsläppsrätter. Figur 7.2 nedan visar vad som händer med 

investeringsincitamentet om analysen sker över ett flertal tidsperioder. Då det nya företaget 

ännu inte etablerats (eller den nya investeringen ännu inte genomförts) kan 

investeringskostnaden inte ses som en �sunk cost� utan måste tas med i marginalkostnaden för 

framtida produktion49. Utbudskurvan ( ICMC + ) består således av både investerings- (I) och 

produktionskostnader (C). Innan handel med utsläppsrätter infördes skulle det 

vinstmaximerande företaget ha investerat till en produktionsnivå på 0q enheter och varans pris 

hade blivit 0p  kronor. När utsläppsrätter införs ökar marginalkostnaden med �Pur� per 

                                                
49 Antar här att de räknar investeringskostnaden som en årlig kostnad över investeringens livstid. 
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producerad enhet, samtidigt som vinsten per producerad enhet ökar50 (förutsatt att efterfrågan 

inte är helt oelastisk).  

 

 
 

Om analysen här endast gällt en tidsperiod skulle vi kunnat hoppa över den �nya 

utbudskurvan�. Diskussionen kring figur 7.1 visade att alternativkostnadsökningen inte fick 

någon inverkan på det kortsiktiga investeringsincitamentet. Alternativkostnaden för att 

producera ytterligare en enhet ökar med Pur samtidigt som intäkten, vid 

nyinvestering/nyetablering, ökar med samma mängd. Då figur 7.2 ska återspegla ett flertal 

tidsperioder, samtidigt som utsläppsrätterna enbart är en rörlig intäkt under första 

tidsperioden, måste företaget inkludera kostnaderna för utsläppsrätter i sin prognos för 

framtida produktionskostnader. Vinsten från gratis tilldelning placeras i detta fall på 

efterfrågesidan. Första periodens intäkter beror på varans (Dq) och utsläppsrätternas (Dur) 

efterfrågan, och återigen visar figuren att det optimala investeringsbeslutet inte påverkas vid 

analys av en enskild tidsperiod. Då flera tidsperioder ska ingå i analysen blir däremot 

intäkterna från den första tidsperiodens investeringar lika med den nuvarande efterfrågan på 

den producerade varan plus nuvärdet av dagens och alla framtida utsläppsrätter (Dur*) som 

kommer att tilldelas företaget på grund av den initiala investeringen. Ekvation sju nedan visar 

hur värdet av varje tilldelad utsläppsrätt inte bara beror på dagens pris, utan även på den intäkt 

                                                
50 Förra stycket beskrev hur utsläppsrätterna orsakade en ökning av varans pris samtidigt som företagets 
monetära kostnader inte ökade. 
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ICMC +

*DurDq +

0q 1q

Figur 7.2 Gratis tilldelning till nyinvesteringar på lång sikt 
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företaget erhåller från alla framtida tilldelade utsläppsrätter som tillkommer dem i enlighet 

med grandfatheringprincipen.   

 

=*Dur Nuvärde per årligen tilldelad utsläppsrätt ∑
∞

=

−+=
1

)1(
t

tt rPur                 ( 7 ) 

 

Figur 7.2 visar hur investeringsincitamentet i detta fall blir större än innan utsläppsrätterna 

infördes, vilket innebär att det inte bara blivit mer lönsamt att investera i koldioxidintensiva 

marknader, utan att även den privatekonomiskt optimala investeringsvolymen för det enskilda 

företaget har ökat. Detta gör att även de företag som existerade före införandet av 

utsläppsrätter kommer att vilja ta del av tilldelningen till nyinvesteringar/nystartade företag. 

Företagets optimala investeringsvolym medför en produktion på 1q  enheter och ett pris på 1p  

kronor, vilket är långt under samhällets alternativkostnad för produktion av varan och således 

samhällsekonomiskt ineffektivt. I nästkommande period, där tilldelning av utsläppsrätter inte 

längre utgör någon rörlig intäkt, återgår företaget till en samhällsekonomisk produktion med 

2q   producerade enheter. Då företagens initiala (vid investeringstillfället) alternativkostnad 

för produktion och investeringar minskat (med *Dur - URP ) och priset på varan ökat till 2p  

kommer dock ytterligare företag att komma in på marknaden tills ursprungligt pris och utbud 

är återställt, varmed det enskilda företaget kommer att producera 3q  enheter samtidigt som 

det finns fler företag på marknaden.  

 

Därmed inträffar inte heller i detta fall någon långsiktig minskning av produktionen 

(observera att detta ej inträffar i verkligheten på grund av ett absolut tak på utsläppsrätterna). 

Skillnaden jämfört med det kortsiktiga scenariot är som sagt att de sedan tidigare existerande 

företag fick incitament till nyinvesteringar då den långsiktiga intäkten från tilldelningen togs 

med i beräkningarna. Incitamentet blev även större i detta fall vilket innebär att ekonomin 

kommer att genomföra än mer �onödiga� investeringar, det vill säga att det är fler företag 

inblandade i produktionen av den totala kvantiteten 0q . 

 

Då ovanstående figur kan vara svår att följa införs figur 7.3, vilken visar det sista företaget 

som etableras på marknaden, det vill säga det företag som återför den totala produktionen till 

samma nivå som innan införandet av utsläppsrätter och får varje enskilt företaget att 

producera 3q  enheter (se figur ovan).  URICATC ++  visar företagets långsiktiga totala kostnader 
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vilka består av produktionskostnader, investeringskostnader och kostnader för utsläppsrätter. 

PurPATR +  står för företagets långsiktiga intäkter och består av både varans pris och priset på 

utsläppsrätter då företaget inte erhåller några utsläppsrätter om investeringen inte genomförs. 

Den vinstmaximerande investeringsnivån, vilken motsvarar en produktionskapacitet på xq  

enheter, är nu högre än den skulle ha varit utan utsläppsrätter. I period två, där 

investeringskostnaderna kan ses som en �sunk cost� och utsläppsrätterna som en fast intäkt, 

förändras den vinstmaximerande produktionen till 3q  enheter. Varje företag producerar därför 

på en nivå, vilken klart skiljer sig från den samhällsoptimala (ATC = P), utan att samhället för 

den skull erhåller några miljövinster då den totala produktionen återgått till ursprungsläget. 

Gratis tilldelning av utsläppsrätter har således enbart inneburit en onödigt stor 

kapacitetstillväxt. Ekonomin kan nu producera mer av vara q, men detta kommer inte att ske 

på grund av en begränsad efterfrågan. Den nu producerade kvantiteten skulle ha kunnat 

produceras till en lägre samhällsekonomisk kostnad av de sedan tidigare existerande 

företagen, samtidigt som de resurser som nu använts vid investeringar i denna industri hade 

kunnat användas på annat håll.     

 

 
Figur 7.3 Det enskilda företagets produktion vid den nya jämnvikten 

 

Den bakomliggande orsaken till införandet av utsläppsrätter är viljan att skapa en minskning 

av koldioxidutsläpp. Detta avsnitt har däremot visat att införandet av utsläppsrätter i 

kombination med gratis tilldelning till nystartade företag inte skapar några marknadsmässiga 

incitament för uppfyllandet av denna önskan. Marknadskrafterna kommer dock inte tillåtas 
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verka fullt ut då det totala utbudet av utsläppsrätter till nyinvesterande/nyetablerade företag är 

begränsat till 0,8 miljoner utsläppsrätter per år, och den totala mängden koldioxidutsläpp 

aldrig får överstiga 23 miljoner ton. Tilldelningen av utsläppsrätter till 

nystartade/nyinvesterande företag sker enligt en �först till kvarnen51� princip och kommer 

således att ske relativt godtyckligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är med andra ord 

inte de mest lönsamma eller mest samhällsekonomiskt önskvärda företagen som kommer att 

tilldelas utsläppsrätterna (om inte dessa företag råkar vara de första som ansöker).  

 

Ett möjligt scenario är att samtliga 0,8 miljoner utsläppsrätter tilldelas investeringar i den typ 

av industrier som ovan beskrivits, det vill säga där nyinvesteringarna inte tillför 

samhällsekonomin något utan enbart skapar överkapacitet i branscher där priset nu ökat på 

grund av ett samhällsekonomiskt agerande från existerande företag. Detta skulle leda till att 

cirka 4 procent av den koldioxidintensiva industrin i onödan bytes ut varje år samtidigt, som 

de samhällsekonomiska kostnaderna per producerad enhet ökade (se figur 7.3). 

 

Då det finns ett tak på totala antalet utsläppsrätter kommer produktionen aldrig att kunna 

återgå den nivå som existerade innan utsläppsrätterna. Politikerna kommer därför i framtiden 

att få göra ett val mellan att minska existerande aktörers tilldelning eller sluta tilldela 

nystartade företag utsläppsrätter. Om de väljer att successivt minska de existerande företagens 

utsläppsrätter, utöver den minskning som ska ske enligt Kyotoprotokollet, för att på detta sätt 

kunna fortsätta utdelning till nystartade kommer vi över tiden att hamna i en situation 

liknande den i figur 7.3 (fast inte lika extrem eftersom företaget måste räkna med att bli av 

med utsläppsrätterna någon gång i framtiden för att utdelning till nystartade företag ska kunna 

fortsätta).   

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Näringsdepartementet (2004). 
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Kapitel 8  

SLUTSATSER 

 

 

 

 

I och med ratificeringen av Kyotoprotokollet åtog sig Sverige att sänka sina utsläpp av 

koldioxid. För att minimera kostnaderna förknippade med detta åtagande tillåter 

Kyotoprotokollet användandet av tre flexibla mekanismer varav en är handel med 

utsläppsrätter. Syftet med denna uppsats var att undersöka de samhällsekonomiska 

skillnaderna mellan de två teoretiskt kostnadseffektiva principerna för tilldelning av 

utsläppsrätter, ren grandfathering utan handelsrestriktioner och auktionering. Undersökningen 

avgränsades sedan till att visa hur kostnadseffektiviteten, konkurrenskraften och 

investeringsincitamenten/-möjligheterna påverkas genom valet av tilldelningsprincip. 

 

Uppsatsen kom fram till att även om ekonomin fungerat perfekt (fullständig information, 

perfekt fungerande finansmarknader, inga transaktionskostnader och så vidare) och båda 

tilldelningsprinciper skulle leda till att företagen med lägsta reningskostnaden genomförde 

utsläppsminskningen, innebar gratis tilldelning att utsläppsreduktionen kostar samhället 

mellan 1 och 1,5 miljarder kronor mer än den skulle ha gjort om utsläppsrätterna auktionerats 

ut. Utöver denna välfärdsförlust innebär ett system med gratis tilldelning att 

transaktionskostnaderna blir högre än vid alternativet auktion.  Detta på grund av att företagen 

får incitament till �rentseeking� och att det blir politisk omöjligt att placera 

tillståndsskyldigheten där transaktionskostnaden minimeras, det vill säga så långt uppströms 

som möjligt (importörer och producenter av fossila bränslen).  Studien hittar inte heller något 

empiriskt stöd för att det verkligen kommer att vara företagen med lägst reningskostnader som 

genomför utsläppsreduktionen vid gratis tilldelning. Orsaken till detta är att vissa företag inte 

finner grandfatheringprincipen trovärdig. De företag som tror att försäljning av dagens 

utsläppsrättigheter (vilket implicerar en utsläppsminskning) påverkar den framtida 

tilldelningen kommer kräva ett högre pris än de som inte håller denna tro, något som leder till 

att företag kommer att värdera utsläppsrätterna olika högt, även om de har samma 

reningskostnader.  
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Båda tilldelningsprinciper visade sig ha samma direkta inverkan på konkurrenskraften 

eftersom alternativkostnaden för en utsläppsrätt inte påverkas av tilldelningsformen (förutsatt 

att båda leder till att de företag som kan rena till lägst kostnad genomför utsläppsreduktionen). 

De indirekta effekterna skiljer sig däremot mellan de två tilldelningsprinciperna. Då staten 

auktionerar utsläppsrätterna erhåller de samtidigt en intäkt vilken kan användas till sänkta 

skatter. Förutsatt att denna intäkt används till sänkning av arbetsgivaravgiften (eller 

inkomstskatten), och ekonomin i övrigt fungerar perfekt, visar resultaten på en förbättring av 

de koldioxidintensiva företagens (och alla övriga företags) konkurrenskraft jämfört med 

alternativet grandfathering. Gratis tilldelning ökar däremot företagens soliditet (monetära 

tillgångar), något som i en imperfekt ekonomi kan leda till lägre kapitalkostnader (på grund av 

minskad risk vid utlåning) samt genomförande av olönsamma/visionära investeringar (då 

vinstmaximerande företag leds av nyttomaximerande individer), vilka båda förbättrar de 

koldioxidintensiva företagens konkurrenskraft. Då alternativet med den perfekt fungerande 

ekonomin är det enda som kvantitativt uppskattas i uppsatsen kan inget slutgiltigt sägas om de 

två tilldelningsprincipernas inverkan på koldioxidintensiv industri konkurrenskraft. Den 

övriga industrins konkurrenskraft skulle dock otvivelaktigt förbättras under alternativet 

auktionering i kombination med sänkt arbetsgivaravgift.  

 

Studien visade dock att det finns en viktig skillnad mellan att öka den koldioxidintensiva 

industrins konkurrenskraft genom lägre arbetskraftskostnad eller att göra det genom att 

snedvrida investeringsincitamenten till deras fördel. Denna låg i att det första alternativet 

innebar en bättre fungerande ekonomi (mindre störande skatter), något som inte bara gynnar 

koldioxidintensiv industri utan alla svenska företag, medan det andra alternativet innebar en 

sämre fungerande ekonomi då den handlande sektorns marginella investeringar sker på 

bekostnad av resurser som skulle ha kunnat användas mer effektivt inom andra industrier. 

Medan auktionering i kombination med sänkt arbetsgivaravgift ökar den totala produktionen 

innebär fallet med snedvridna investeringsincitament snarare att produktionsmixen förändras. 

Oavsett tilldelningsprincipernas inverkan på konkurrenskraften ökar de koldioxidintensiva 

företagens vinster vid gratis tilldelning jämfört med auktionering. Då företagens huvudsakliga 

målsättning får antas vara att maximera vinster, snarare än att vara goda samhällsinstitutioner, 

blir det således inte så konstigt att de förespråkar gratis tilldelning. Auktionering medför 

däremot samhällsekonomiska vinster och beslutet om framtida tilldelningsprincip kommer 

därför att innebära en avvägning mellan samhällsnytta och realpolitiska faktorer 
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Slutligen gav gratis tilldelning upphov till snedvridningar i investeringsincitament och 

konkurrensfördelar för de existerande företagen jämfört med nystartade. Om 

kapitalkostnaderna skiljer sig mellan olika industrier, kommer de marginella investeringarna i 

industrier med relativt låga kapitalkostnader att genomföras med hjälp av resurser som skulle 

ha kunnat användas mer samhällseffektivt på annat håll. Samma problem uppstår då företagen 

inte genomför investeringar på grund av deras lönsamhet utan för att maximerar ledningens 

nytta. 

 

För att begränsa de existerande företags konkurrensfördelar gentemot de nystartades, 

kompletteras ofta grandfatheringprincipen med ett system för tilldelning till nystartade 

företag. Detta rättar dock inte till snedvridningen mellan koldioxidintensiv och övrig industri. 

Ytterligare ett problem är att medan gratis tilldelning till existerande företag är 

produktionsneutral52, blir storleken på subventionen vid nystart/nyinvestering 

produktionsrelaterad, det vill säga att mängden utsläppsrätter företaget erhåller beror på 

producerad kvantitet. Detta visade sig i sin tur, tillsammans med de högre marknadspriserna 

för varor producerade genom koldioxidkrävande tillverkningsprocesser, skapa möjlighet till 

övervinster vid investeringar i dessa marknader. Incitamentet för investeringar i �smutsig� 

produktionsteknik och koldioxidintensiva industrisektorer ökar således efter införandet av 

utsläppsrätter. 

 

Avsnittet visade även att övervinster existerar fram tills den producerade kvantiteten återigen 

uppgår till den nivå som erbjöds på marknaden före införandet av utsläppsrätter. Då 

tilldelningen till nystartade företag är begränsad, och det finns ett absolut tak på 

utsläppsrätterna, kommer den totala produktionen och koldioxidutsläppen trots detta att 

minska. Problemet är att de investeringar som ovan beskrivits kostar resurser utan att för den 

skull tillföra samhällsekonomin något, och dessutom gör att produktionskostnaderna per 

producerad enhet kommer att öka. Detta medför välfärdsförluster då tilldelningen till 

nystartade företag ger privatekonomiska incitament för investeringar till produktion av varor 

vilka existerande svenska företag redan har kapacitet att producera till en lägre 

samhällsekonomisk kostnad.  

 

 

                                                
52 Företaget erhåller samma mängd utsläppsrätter oavsett producerad kvantitet. 
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8.1 Förslag till framtida forskning 

I denna studie utfördes en väldigt kortfattad intervjustudie angående grandfatheringsystemets 

trovärdighet. Denna undersökning bör utvecklas och inkludera frågeställningar om hur 

företagens agerande påverkas av tilltron till systemet. Exempelvis skulle en ekonometrisk 

uppskattning kunna utföras, där företagens tilltro till granfatheringprincipen var en av 

förklaringsvariablerna till olika företags utsläppsminskningar efter införandet av 

utsläppsrätter. En signifikant påverkan av denna variabel skulle således bevisa att gratis 

tilldelning inte leder till en kostnadseffektiv utsläppsminskning. 

 

Denna uppsats undersökta aldrig problemet kring företag som lämnar marknaden. Enligt 4 

kapitlet 3 paragrafen i �Lag om utsläppsrätter� (SFS 2004:1199) skall utsläppsrätter inte 

utfärdas till de anläggningar som blivit av med eller återlämnat sitt tillstånd för 

koldioxidutsläpp. Då ett företag lägger ner produktionen upphör troligtvis dess tillstånd för 

utsläpp av koldioxid att gälla, vilket innebär att det företag som helt slutar producera även 

förlorar sin gratistilldelning av utsläppsrätter.  Företagens nedläggningsbeslut påverkas därför 

genom att subventionen, i form av utsläppsrätter, vid nedläggning inte längre kan ses som en 

fast intäkt utan blir en rörlig (om företaget inte producerar så förlorar det utsläppsrätten). Ett 

sådant ultimatum kan vara politiskt gynnsamt, då arbetslösheten inte ökar så länge företag 

väljer att vara kvar på marknaden, men är högst ineffektivt ur en ekonomisk synvinkel och 

leder till att vissa olönsamma företag blir kvar på marknaden. Alternativet, att fortsätta tilldela 

gratis rättigheter till dem som lagt ner produktionen, verkar inte heller som någon bra idé. Om 

ett företag fick behålla tilldelningen efter nedläggning skulle de kunna ansöka om 

utsläppsrätter och sen sälja anläggningen vidare till nästa aktör, utan att överlåta rätten till 

tilldelning av utsläppsrätter i försäljningen. Näst aktör kan sedan ansöka om egen tilldelning, 

innan detta företag i sin tur säljer anläggningen och så vidare. Återigen är det sannolikt en 

ekonometrisk uppskattning som skulle vara det lämpligaste. En jämförelse mellan antalet 

företag som lämnar marknaden i system där utsläppsrätterna fortsätter att delas ut efter 

företaget lämnat marknaden skulle kunna jämföras med antalet företag som lämnar 

marknaden i system där utsläppsrätter inte delas ut efter avslutad produktion.  
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BILAGA A 

 

 

 

 

Uträkningar till kapitel 5.1.4 

Nedan presenteras uträkningarna till kapitel 5.1.4 �Samhällsekonomisk förlust från gratis 

tilldelning på makronivå, 2�. Observera att alla värden är avrundade, även i uträkningarna. 

 

Arbetsgivaravgift (Skatteverket a, år 2004): 32,7 % av lönen, 

Kommunalskatt53 (SCB a, år 2004): 277 miljarder kronor 

Kommunal skattesats (SCB b, år 2004): 31,5 % (genomsnitt) av lönen. 

Statlig inkomstskatt för inkomst över 308 800 (skatteverket b, år 2004): 20 % 

Statlig inkomstskatt för inkomst över 458 900 (skatteverket b, år 2004): 25 % 

Genomsnittlig bruttomånadslön (SCB c, år 2003): 22 800 kronor 

Genomsnittlig bruttoårslön (22 800*12): 274 000 kronor 

Antal utsläppsrätter (Näringsdepartementet, 2004): 23 miljoner 

Dagens pris, utsläppsrätt (European Energy Exchange, 26/4 -05): 17 euro 

Kronans växelkurs (www.regeringen.se, 26/4 -05): 9,2 kr/euro 

Arbetskraftens utbudselasticitet (se kapitel 5.1.2): 0,45 

Arbetskraftens efterfrågeelasticitet (se kapitel 5.1.3): -0,6 

Antal sysselsatta (SCB d, år 2005): 4,2 miljoner personer 

Arbetade timmar/år (SCB e, år 2004): 127 miljoner/vecka * 52 = 6,6 miljarder timmar 

Grundavdrag, skattebefriad inkomst (skatteverket c, år 2005) = 11 600 kronor 

Indirekta skatters andel av privat konsumtion (Konjunkturinstitutet, år 2004)= 22,6 %  

 

Referenser 

European Energy Exchange, (26/4 2005),http://www.eex.de/index_e.asp 

Konjunkturinstitutet, (26/4 2005), 

http://www.konj.se/download/18.1eeb372100ece243b68000334/KLdec2004.pdf 

SCB a, (26/4 2005),http://www.scb.se/templates/tableOrChart____77965.asp 

SCB b, (26/4 2005),http://www.scb.se/templates/tableOrChart____68065.asp 
                                                
53 Inklusive Landstingsskatt med ett medelvärde på 10,7 procent 

http://www.eex.de/index_e.asp
http://www.konj.se/download/18.1eeb372100ece243b68000334/KLdec2004.pdf
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____77965.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____68065.asp
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SCB c, (26/4 2005),http://www.scb.se/templates/tableOrChart____21746.asp 

SCB d, (26/4 2005),http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23294.asp 

SCB e, (26/4 2005),http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23362.asp 

Skatteverket a, (26/4 2005), http://skatteverket.se/infotext/arbetsgivare/socialavgifter.html 

Skatteverket b, (26/4 2005), http://skatteverket.se/faq/privat_belopp/oss_pbelopp_5_rsv.html 

Skatteverket c, http://www.skatteverket.se/deklaration/05/lexikon/foretag/main.html 

 

1. Intäkt från en fiktiv försäljning av utsläppsrätterna: 

Antal utsläppsrätter *pris i euro * växelkurs = total intäkt  

23 miljoner * 17 * 9,2 = 3,6 miljarder 

 

2. Sänkt kommunalskatt, kort sikt: 

Nedan följer beräkningar av hur mycket kommunalskatten skulle kunna sänkas på kort sikt 

(omedelbart) utan att kommunernas totala intäkter påverkades.   

 

Kommunalbeskattat löneunderlag:  

Skatteintäkt / skattesats = skatteunderlag54 

277 miljarder / 0,315 = 879,4 miljarder 

 

Kommunala intäkter oförändrade vid skatteinkomst på:  

Tidigare skatteintäkter � inkomst från försäljning av utsläppsrätter = nya skatteintäkter 

277 miljarder � 3,6 miljarder = 273,4 miljarder 

 

Ny skattesats:  

Nya skatteintäkter / Löneunderlag = Ny skattesats 

273,4 miljarder / 879,4 miljarder = 0,3109 = 31,1 % 

 

Procentuell skatteförändring:  

Ny skattesatts - Gammal skattesats = förändring i skattesatsen 

0,311 � 0,315= - 0,004 = - 0,4 % 

 

Nominell ökning av medelnettolönen, kort sikt: 

                                                
54 Exklusive grundavdrag, avdrag vid deklaration och liknande. 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____21746.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23294.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23362.asp
http://skatteverket.se/infotext/arbetsgivare/socialavgifter.html
http://skatteverket.se/faq/privat_belopp/oss_pbelopp_5_rsv.html
http://www.skatteverket.se/deklaration/05/lexikon/foretag/main.html
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Medellön * procentuell skattesänkning = ökad nominell lön 

274 000 * 0,004 =  1096 kronor 

 

Procentuell förändring av medelnettolönen, kort sikt: 

1 � (Ny nettolön / Gammal nettolön) = procentuell förändring av medelnettolönen  

1- ((274 000 * 0,689) / (274 000 * 0,685)) = 0,0058 = 0,58 %  

 

Procentuell förändring av nettolönen för en höginkomsttagare (600 000 kr/år), kort sikt: 

1 � (Ny nettolön / Gammal nettolön) = procentuell förändring av nettolönen  

1- ((600 000 * 0,689 - (600 000-308 800)*0,2 �(600 000 � 458 900)*0,05) / (600 000 * 0,685 

�(600 000 � 313 000)*0,2 � (600 000 � 465 200)*0,05)) = 0,00694 = 0,69 % 

 

Ökat utbud av arbetskraft, kort sikt: 

Procentuell nettolöneökning * utbudselasticiteten * initial sysselsättning = ökad sysselsättning 

0,006 * 0,45 * 4,2 miljoner sysselsatta = 11 340 personer 

0,006 * 0,45 * 6,6 miljarder arbetade timmar = 17,8 miljoner timmar/år 

 

Detta innebär att inkomstskatten för låg och medelavlönade55 individer sänks med 0,4 procent 

samtidigt som nettolönen ökar med 0,58 procent. För höginkomsttagare blir både den 

nominella och procentuella inkomstökningen större än för låginkomsttagare, nominellt högre 

på grund av en större beskattad inkomst och procentuellt högre på grund av en högre initial 

skattesats.  

 

Anta att den genomsnittliga ökningen av nettoinkomsten uppgår till 0,6 procent. Med en 

utbudselasticitet på 0,45 och 4,2 miljoner sysselsatta innan skattesänkningen skulle en 

försäljning av utsläppsrätterna i kombination med sänkt inkomstskatt resultera i att ytterligare 

11 340 personer söker arbete, alternativt att de som redan har ett jobb vill arbetar 17,8 

miljoner timmar mer per år. Då efterfrågan på arbetskraft inte är helt elastisk, det vill säga att 

företagen inte anställer obegränsat antal individer till den rådande nominella lönen, kommer 

en stor del av detta ökade arbetskraftsutbud resultera i ökad arbetslöshet. På lång sikt anpassar 

sig däremot lönerna efter det nya arbetskraftsutbudet och en del av nettolöneökningen övergår 

till minskade arbetskraftskostnader för arbetsgivarna.   

                                                
55 De som har en bruttolön på under 308 800 
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3. Sänkt kommunalskatt lång sikt. 

En sänkning av inkomstskatten påverkar på lång sikt bruttolönen. Både inkomstskattens och 

arbetsgivaravgiftens totala intäkter är i sin tur en funktion av bruttolönen. Det går därför inte 

att använda samma typ av beräkningar som ovan för att få reda på vilken långsiktig 

skattesänkning som 3,6 miljarder räcker till att finansiera. Detta avsnitt uppskattar vilken 

intäktsförlust en 1 procentig sänkning (från 31,5 % till 30,5 %) av kommunalskatten 

(inklusive landstingsskatt) skulle innebära för kommunerna och staten på lång sikt för att 

därigenom få en uppfattning om hur långt 3,6 miljarder kronor skulle räcka.   

 

Förändring av medelnettolönen, kort sikt: 

Medelbruttolön * procentuell skattesänkning (30,5-31,5)= förändrad nominell lön 

274 000 * 0,01 =  2740 kronor 

 

Figur 1 visar den långsiktiga effektivitetsvinsten som erhålls vid en skattesänkning. Om inga 

skatter existerade skulle netto- (wn), bruttolön (wb) och arbetskraftens kostnad (wa, bruttolön 

+ arbetsgivaravgift) vara desamma, något som hade inneburit ett arbetsutbud på L* samt 

lön/arbetskraftskostnad på w*. När kommunalskatten k 0t och arbetsgivaravgiften at införs 

minskar utbudet till 0L , vilket innebär en välfärdsförlust motsvarande området abc i figuren. 

När kommunalskatten sedan sänks till k 1t  erhålls istället en välfärdsvinst vilken återspeglas 

av arean bced.   

 

Teckenförklaring figur 1: 

LS = arbetskraftsutbudet 

LD = arbetskraftsefterfrågan 

wb = bruttolön (lön före skatt) = ),,,( ktatDSf LL  

at = arbetsgivaravgift 

nwa  = arbetskraftens medelkostnad  (för arbetsgivaren) = )1(* atwbn +  

kt = kommunalskatt  

nwn = nettolön = )1(* nn ktwb −  

 



 e

 
Välfärdsvinsten, området bced, består av fyra delar:  �Producentöverskott56� (cge), extra 

inkomstskatt (geih), extra arbetsgivaravgift (hidf) och �konsumentöverskott� (fdb). Utöver 

välfärdsvinsten ökar producentöverskottet med ytan 10wnwn gc på bekostnad av minskade 

kommunala skatteintäkter. Denna omfördelning mellan kommun och hushåll är däremot 

teoretiskt välfärdsneutral, men innebär en minskad intäkt för kommunen.  Ett dylikt 

resonemang gäller för den ytterligare ökningen av konsumentöverskottet ( 10wawa fb), 

däremot staten som mister skatteintäkter i detta fall.  

 

På lång sikt anpassar sig lönerna efter det nya arbetskraftsutbudet och en del av 

nettolöneökningen övergår till minskade arbetskraftskostnader för arbetsgivarna. Hur stor del 

                                                
56 I detta fall är hushållen �producenter� av tjänsten arbetskraft medan företagen �konsumerar� tjänsten.  
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Figur 1 Välfärdseffekter från sänkt inkomstskatt 
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av skattesänkningen som går till ökade nettolöner respektive sänkta arbetskraftskostnader 

beror på relationen mellan utbuds- och efterfrågekurvans lutning.  

 

Lutning efterfrågekurvan ( LD ): 

Medelkostnad för arbetskraft, innan skattesänkningen ( 0wa ) : 

0wb * (1 + at )  = 0wa  

274 000 * (1 + 0,327)  = 363 600 (innan skattesänkning) 

 

Efterfrågeelasticitet -0,6 

Om 0wa  upp en procent   →Förändring i wa: 0,01 * 363 600 = 3636 kronor 

                  →Förändring i L: 0,01 * -0,6 * 4,2 miljoner = -25 200 personer 

Lutning LD : Lwa ∂∂  = 3636 / -25 200  = -0,1443 

 

Lutning efterfrågekurvan + arbetsgivaravgift ( atDL + ):  

För att arbetskraftens kostnad ska minska med en krona måste bruttolönen sjunka med 1/ 

(1+ at ) kronor. 

Lutning efterfrågekurvan * (1 / (1 + at )) = lutning LD  + at 

-0,1443 * (1 / (1+0,327)) = -0,1087 

 

Lutning utbudskurvan ( LS ):  

Medelnettolön, innan skattesänkningen ( 0wn )  

0wb  * (1 - 0kt )  = 0wn  

274 000 * (1 � 0,315) = 187 690 

 

Utbudselasticitet 0,45 

Om 0wn  upp en procent →Förändring i wn: 0,01 * 187 690 = 1877 kronor 

                   →Förändring i L: 0,01 * 0,45 * 4,2 miljoner = 18 900 personer 

Lutning LS : Lwn ∂∂ = 1877 / 18 900  = 0,0993 

 

Lutning utbudskurvan + inkomstskatt, efter skattesänkningen( 1ktSL + ):  

För att nettolönen ska gå upp med en krona måste bruttolönen gå upp med 1/(1-kt) kronor. 
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Lutning utbudskurva * (1 /(1- 1kt )) = lutning 1ktSL +  

0,0993 * (1 / (1-0.305)) = 0,143 

 

Förändring i bruttolönen: 

Figur 2 är en förstoring av området mellan atDL +  och 1ktSL +  under intervallet 0L  till 1L  i 

figur 1.  Termen wx är ännu inte känd.   

 

 
 

Har tidigare visats att en sänkning av inkomstskatten med en procent, på kort sikt (det vill 

säga vid oförändrad bruttolön) leder till en ökad nettoinkomst på 2740 kronor. Har även visats 

att bruttolönen måste stiga med 1/(1-kt) kronor för att nettolönen ska stiga med en krona. 

Alltså måste den �nya� utbudskurvan inklusive inkomstskatt ( 1ktSL + ) befinna sig  2740 

*(1/(1-0,315)) = 4000 kronor lägre än den tidigare ( 0ktSL + ) vid oförändrat arbetsutbud ( 0L ).  

 

Bruttolön innan skattesänkningen ( )0wb : 274 000 

Lutning atDL + : -0,1087 

1wb = 274 000 � 0,1087 DL  

 

wx = 274 000 � 4000 = 270 000 

Lutning 1ktSL +  = 0,143 

1wb =270 000 + 0,143 SL  

 

w 

atDL +

1ktSL +

0L L1L

1wb  

0wb

wx

Figur 2 Förändring i arbetsutbudet
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Jämvikt, utbud och efterfråga: 

274 000 � 0,1087 L= 270 000 + 0,143 L 

L = 15 890 personer (ökat utbud och efterfrågan på arbetskraft) 

1wb = 274 000 � 0,1087 DL = 274 000 - (0,1087 * 15 890) = 272 270 kronor 

1wb =270 000 + 0,143 SL  = 274 000 + (0,143 * 15 890) = 272 270 kronor 

 

Förändring i arbetskraftsutbud/-efterfrågan: 

1wn = ny medelnettolön = 1wb *(1- 1kt ) = 272 270 * (1 � 0,305) =189 230 kronor 

1wa  = ny medelkostnad arbetskraft = 1wb *(1+ at ) = 272 270 * (1 + 0,327) = 361 300 kronor 

 

Förändring i medelnettolönen: 

1 - ( 1wn  / 0wn ) = Procentuell förändring av nettolönen   

1 - (189 230 / 187 690)=0,0082 = 0,82 % 

 

Förändrat utbud av arbetskraft, lång sikt: 

Nettolöneförändring * utbudselasticiteten * initial sysselsättning = ökad sysselsättning 

0,0082 * 0,45 * 4,2 miljoner sysselsatta =  15 507 personer 

0,0082 * 0,45 * 6,35 miljarder arbetade timmar =  23,4 miljoner timmar 

 

Förändring av arbetskraftens medelkostnad: 

1 - ( 1wa / 0wa ) = procentuell förändring av medelkostnaden 

1- (361 300 / 363 600)  = -0,0063 = -0,63 % 

 

Förändrad efterfrågan på arbetskraft, lång sikt. 

Kostnadsförändring * efterfrågeelasticitet * initial sysselsättning = förändrad sysselsättning 

-0,0063 * -0,6 * 4,2 miljoner sysselsatta = 15 940 personer 

 

Om inte avrundningar hade använts i varje steg av beräkningarna, skulle arbetskraften i 

jämviktsberäkningen och förändringen av utbudet/efterfrågan varit lika stora. Som fallet är nu 

stämmer de någorlunda väl överens om än inte exakt. Antar att sysselsättningen ökar med 

15 800 personer.   
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Med hjälp av ovanstående uträkningar kan nu skattesänkningens välfärdseffekter samt 

storleken på förändringen av stat och kommuners skatteintäkter uppskattas. Kommunernas 

skatteintäkter minskar av två orsaker, den sänkta inkomstskatten och den minskade 

bruttolönen. På grund av skattesänkningen har de individer som redan tidigare arbetade nu fått 

en högre nettolön, vilket som tidigare påpekats inte påverkar välfärden utan utgör en 

omfördelning mellan kommun och individ. Även de individer som först nu valt att söka arbete 

kommer att öka sin nyttonivå. Medelnettolönen för nyanställda antas vara densamma som för 

övriga anstälda, det vill säga 189 230 kronor. Nyttoökningen för de nyanställda uppgår dock 

inte till ett värde motsvarande 189 230 kronor på grund av att de nu ger upp en fritid som de 

tidigare värderat (och fortfarande får antas värdera) till ett värde högre än den tidigare 

nettolönen (187 690 kronor).  

 

Även om kommunalskatten är x procent innebär detta inte att hushållen betalar x procent av 

sin inkomst i skatt. Orsaken till detta är ett grundavdrag på 11 600 (skatteverket c) samt 

möjligheten till skatteavdrag vid deklaration. I de fortsatta beräkningarna antas däremot att de 

som börjar jobba, alternativt arbetar mer timmar efter skattesänkningen, inte kommer att göra 

några ytterligare grund- eller deklarationsavdrag. De flesta får antas redan ligga över nivån för 

grundavdrag, även om socialbidrag är deras enda inkomstkälla. De bokstavskombinationer 

som används i formlerna nedan hänvisar till områden i figur 1 ovan. Med wn∂  menas 

förändring i nettolön ( 01 wnwn − ), med wa∂  menas förändring i arbetskraftens kostnad 

( 01 wawa − ), och L∂  står för förändringen i arbetsutbudet ( 01 LL − ). 

 

Förändring producentöverskott som beror på en omfördelning mellan kommun och hushåll: 

Området 10wnwn gc = wn∂ * 0L  

 1540 * 4,2 miljoner = 6, 47 miljarder kronor 

 

Detta återspeglar ej kommunernas minskade skatteintäkter som består av dels området ovan 

men även av området  0wb 1wb h(där 0ktSL +  och atDL +  skär varandra) i figur 1. Denna 

intäktsförlust kommer i stället att adderas till statens intäktsförluster vid �förändring 

konsumentöverskott som beror på en omfördelning mellan stat och företag�, en rubrik som 

således bara delvis stämmer. I detta exempel spelar det däremot ingen roll vem som verkligen 

står för omfördelningen.  
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Förändring producentöverskott som beror på en välfärdsvinst: 

Området cge = ( wn∂ * L∂ ) / 2  

 (1540 * 15 800)/2 = 12,2 miljoner kronor 

 

Förändring konsumentöverskott som beror på en omfördelning mellan stat och företag: 

Området 10wawa fb = - wa∂  * 0L  

2300 * 4,2 miljoner = 9, 66 miljarder kronor 

 

Förändring konsumentöverskott som beror på en välfärdsvinst: 

Området bfd = (- wa∂ * L∂ ) / 2  

 (2300 * 15 800)/2 = 18,17 miljoner kronor 

 

Förändring inkomstskatt som beror på en välfärdsvinst: 

Området ghie = ( 1wb - 1wn ) * L∂  = ( 1wb  - 1wb  * (1 - 1kt )) * L∂  = 1wb * 1kt  * L∂  

272 270 * 0,305 * 15 800 = 1,31 miljarder kronor 

 

Förändring arbetsgivaravgift som beror på en välfärdsvinst: 

Område hfdi = ( 1wa - 1wb )* L∂  = ( )1(*1 atwb + - 1wb )* L∂  = 1wb * at * L∂  

272 270 * 0,327 * 15 800 = 1,41 miljarder kronor 

 

Det finns även skatteintäkter/välfärdsvinster som inte visas i figuren. Exempelvis går, enligt 

konjunkturinstitutet (2005), i genomsnitt 22,6 procent av svenskarnas konsumtionsutgifter till 

indirekta skatter. Dessa pengar omfördelas således tillbaka till staten.  

 

Förändring indirekta skatter (omfördelning av omfördelningen): 

Omfördelning från kommun till hushåll * indirekta skatters andel av konsumtionsutgifter = 

Förändring i intäkt från indirekta skatter 

6, 47 miljarder * 0,226 = 1,46 miljarder kronor 

 

Som tidigare påpekats bör en del av det ökade arbetsutbudet bestå av att ytterligare individer 

väljer att börja arbeta och en del av att individer som redan har arbete jobbar fler timmar. Om 

en tredjedel av det ökade arbetsutbudet kommer från individer som nu väljer att arbeta och 

således inte behöver A-kassa/socialbidrag, vilket som medel antas uppgå till 8 000 netto i 
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månaden (enbart nettoutbetalningarna som minskar statens intäkter), innebär detta en 

välfärdsvinst. Detta på grund av att ingen fått det sämre, samtidigt som någon (alla) fått det 

bättre. Individerna som tidigare fick A-kassa har nu höjt sin nyttonivå (skulle annars inte valt 

att söka de nya jobben), samtidigt som staten minskat sina utgifter (och kan använda pengarna 

på annat håll).  

 

Minskade bidrag/A-kassa (välfärdsvinst): 

Se stycket ovan = minskade samhällskostnader 

(15 800/ 3) * 8000 * 12 = 505,2 miljoner kronor 

 

Det finns troligtvis ett flertal ytterligare välfärdsvinster/inbesparingar såsom minskade 

arbetsmarknadsåtgärder, bostadsbidrag och andra typer av stöd till låginkomsttagare. Dessa 

kommer dock inte tas med i beräkningarna.  

 

Tabell A.1: Total välfärdsvinst 

 Storlek på välfärdsvinsten

Välfärdsvinst från producentöverskott 12,2 miljoner 

Välfärdsvinst från konsumentöverskott 18,17 miljoner 

Välfärdsvinst från inkomstskatt 1,31 miljarder 

Välfärdsvinst från arbetsgivaravgift 1,41 miljarder 

Minskade bidrag/A-kassa 0,5 miljarder  

Summa 3,25 miljarder 

 

Tabell A.2: Total förändring i skatteintäkter 

 Förändring i skatteintäkter

Omfördelning mellan kommun och hushåll - 6, 47 miljarder 

Omfördelning mellan stat och företag - 9, 66 miljarder 

Välfärdsvinst från producentöverskott 12,2 miljoner 

Välfärdsvinst från konsumentöverskott 18,17 miljoner 

Välfärdsvinst från inkomstskatt 1,31 miljarder 

Välfärdsvinst från arbetsgivaravgift 1,41 miljarder 

Minskade bidrag/A-kassa 0,5 miljarder  

Förändring indirekta skatter 1,46 miljarder 
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Summa -11,26 miljarder 

 

Staten och kommunerna förlorar alltså skatteintäkter på 11,26 miljarder kronor per år på att 

sänka kommunalskatten från 31,5 procent till 30,5 procent. Då intäkterna från utsläppsrätter 

årligen uppgick till 3,6 miljarder kronor skulle detta således vara tillräckligt för att 

kompensera ett skattebortfall motsvarande en sänkning av kommunalskatten med  (3,6 / 11,26 

= 0,32)  0,32 procentenheter, det vill säga från 31,5 till 31,18. Denna skattesänkning 

motsvarar endast 32 procent av skattesänkningen som beräknats ovan, vilket leder till att både 

välfärdsvinsten och den ökade sysselsättningen blir 32 procent av de uträknade.   

 

Ökad välfärd och sysselsättning vid sänkning av kommunalskatten från 31,5 till 31,18: 

0.32 * 15 800 = 5056 personer 

0,32 * 3,25 miljarder = 1,04 miljarder kronor 

 

3. Sänkt arbetsgivaravgift 

Presenterar inte uträkningarna för sänkt arbetsgivaravgift då de är mycket lika ovanstående 

uträkningar. De stora skillnaderna är att det denna gång är efterfrågekurvans lutning som 

förändras samt att bruttolönen kommer att stiga i stället för att, som då inkomstskatten sänks, 

sjunka. På lång sikt blir resultatet detsamma som vid sänkt inkomstskatt, det vill säga en ökad 

sysselsättning motsvarande ca 5000 jobb samt en välfärdsvinst på runt en miljard kronor. 

Tabell A3: Förändringar med sänkt arbetsgivaravgift 

 Storlek på förändring 

Kort sikt:  

Sänkt arbetsgivaravgift - 0,4 % 

Ökad arbetskraftsefterfrågan 7560 personer 

Välfärdsvinst* 1,5 miljarder* 

Lång sikt, 1 % sänkning (32,7-21,7):  

Ökad arbetskraftsefterfrågan 8150 

Välfärdsvinst 1,68 miljarder 

Total förändring i skatteintäkter -5,94 miljarder 

Lång sikt, sänkning med 3,6 miljarder (0,61 %):  

Ökad arbetskraftsefterfrågan 4970 personer 

Välfärdsvinst 1,03 Miljarder 
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*Under antagandet att det finns individer som är villiga att ta ett jobb till den rådande nominella lönen blir 

välfärdsvinsten minst 1,5 miljarder. 

 

BILAGA B 

 
 
 
 
 
Tabell 1 innehåller medelvärden på egen och korspriselastisiteter för den handlande sektorn. I 

tabellen står s för kostnadsandelar och w, r, pel, pb och P för pris på arbetskraft, kapital, el, 

bränsle och slutligen på varorna företagen producerar. L, K, E, B och q står för arbetskraft, 

kapital, El, Bränsle och producerad kvantitet.. (ITPS, 2004) 

 

Tabell: B.1 

 S W r pel pb P 

L 0.56 -0.71 0.07 -0.11 -0.30 1.05

K 0.18  0.13 -0.51 0.19 -0.20 0.39

E 0.14 -0.30 0.28 -0.97 -0.47 1.45

B 0.11 -1.20 -0.44 -0.69 -0.72 3.05

q  -0.12 -0.02 -0.06 -0.09 0.31

Källa: ITPS, 2004 
 

 
Nedan presenteras uträkningarna på hur den �handlande sektorn� kommer att påverkas av ett 

pris på 17 euro per utsläppsrätt. För att inte förändrad växelkurs ska påverka jämförelsen 

mellan utsläppsrätter för 10 euro och 17 euro så används den av ITPS:s valda växelkursen på 

10 kronor per euro, även om dagens växelkurs är närmare 9 kronor per euro. Uträkningen görs 

i två steg, först genom att undersöka hur det förändrade bränslepriset påverkar företagens 

faktorefterfrågan. Införande av utsläppsrätter påverkar även elkostnaden i och med att 

elproducenter nu måste använda utsläppsrätter i produktionen. Den påverkan en förändring i 

elprisets får på företagens faktorefterfrågan uppskattas i uträkningarnas andra steg. Samtliga 

nedanstående värden kommer från ITPS, 2004. 

 

Steg 1: 
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Koldioxidskatt handlande sektorn innan utsläppsrätter = 0,5 kr/kg 

Koldioxidkostnad efter utsläppsrätter = 170 kr/ton = 0,17 kr/kg 

Medelpris bränsle inklusive koldioxidskatt, handlande företag (2001) = 0,20 kr/kwh 

Konverteringsparameter, φ=kr/kwh till kr/kg = 0,5   

 

Nytt pris bränsle inklusive utsläppsrätter : 

pris bränsle + φ (förändring i kostnad per kilo koldioxid) =Nytt pris bränsle inklusive 

utsläppsrätter  

 0,20 + 0,5*(0,17-0,5) = 0,26 

  

Förändring i bränslepriset inklusive utsläppsrätter: 

1 � Nytt pris/gammalt pris = procentuell förändring i priset. 

1 � 0,26/ 0,20 =  0,3 = 30 procents ökning 

 

Förändring i faktoranvändning vid 30 procent höjning av bränslepriset. 

(Uträkning med hjälp av elasticiteter från tabell 1) 

Förändrat bränslepris * Korspriselasticitet (Egenpriselasticitet för bränsle) = Procentuell 

förändring i faktoranvändning 

30 * -0,30 = -9 procents förändring i arbetskraftsanvändning 

30*  -0,20 = -6 procents förändring i investeringar 

30*  -0,47 = -14,1 procents förändring i elanvändning 

30*  -0,72 = -21,6 procents förändring i bränsleanvändning 

30* -0,09 = -2,7 procents förändring i producerad kvantitet. 

 

Steg 2 

Enligt ITPS:s (2004) beräkningar ökar elpriset med 4 öre per kwh vid ett pris på 10 euro per 

utsläppsrätt och 8 öre per kwh om utsläppsrätterna kostar 25 euro. Antar att elpriset ökar med 

6 öre per kwh då utsläppsrätterna kostar 17 euro. 

 

Medelpris för el, handlande sektorn: 20 öre/kwh 

Förändring i elpriset  efter införandet av utsläppsrätter: 

1 � Nytt pris/gammalt pris = procentuell förändring i priset. 

1 � 0,26/ 0,20 =  0,3 = 30 procents ökning 
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Förändring i faktoranvändning vid 60 procent höjning av elpriset: 

(Uträkning med hjälp av elasticiteter från tabell 1) 

Förändrat elpris * Korspriselasticitet (Egenpriselasticitet för el) = Procentuell förändring i 

faktoranvändning 

30 * -0,11 = -3,3 procents förändring i arbetskraftsanvändning 

30 *  0,19 =  5,7 procents förändring i investeringar 

30 *  -0,97 = -29,1 procents förändring i elanvändning 

30 *  -0,69 = -20,7 procents förändring i bränsleanvändning 

30 * -0,06 = -1,8 procents förändring i producerad kvantitet. 

 

Summa steg ett och två: 

-9 + -3,3 =   -12,3 procents förändring i arbetskraftsanvändning 

-6 + 5,7 =   -0,3 procents förändring i investeringar 

-14,1 + �29,1 =  -43,2 procents förändring i elanvändning 

-21,6 + -20,7 = -42,3 procents förändring i bränsleanvändning 

-2,7 + -1,8 = -4,5 procents förändring i producerad kvantitet 

 




