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I SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl Hotellingmodellen förutsäger prisutvecklingen, 

efterfrågan och den optimala utvinningen av järnmalm under tidsperioden 1970-2000. I uppsatsen 

görs en jämförelse mellan modellen och den faktiska utvecklingen . Den teoretiska referensramen 

i uppsatsen är den så kallade Hotellingmodellen för en monopolmarknad. Enligt denna bestäms 

priset av en ändlig resurs av två komponenter, marginalkostnaden, som är konstant och marginal 

user  cost  som stiger  med  den  årliga  diskonteringsräntan.  Uppsatsen  är  baserad  på  data  från 

LKAB:s årsredovisning 1970 och data för pris per ton och produktion i  ton av järnmalm på 

LKAB  1970-2000.  Slutsatsen  av  jämförelsen  blev  att  Hotellingmodellen  har  ett  lågt 

förklaringsvärde i detta fall, skillnaden mellan modellen och den faktiska utvecklingen blev stor. 

Förklaringen  till  skillnaden  mellan  det  teoretiska  och  den  faktiska  utvecklingen  är  att 

Hotellingmodellen antar en mängd variabler konstanta som är av betydelse för prisutvecklingen 

och  efterfrågan,  till  exempel  substitution,  marginalkostnad,  teknologisk  utveckling  och 

upptäckten av nya reserver.
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II ABSTRACT

The aim of this thesis is to examine how well the Hotelling model predicts the price development, 

demand and optimal extraction of iron ore between the period 1970-2000. A comparison is made 

between the model and the actual development. The theory used in the thesis is the so called 

Hotelling model for a monopolistic market. According to the model the price of a non-renewable 

resource decided by two components, marginal cost, which is constant and marginal user cost 

which rises with the yearly discount rate. The data used in the thesis is based on the annual report 

of LKAB from 1970 and data of price per ton and production in ton of iron ore in LKAB 1970-

2000. The conclusion of the comparison is that the Hotelling model has weak connection to 

reality in this case, there was a big difference between the model and the actual development. The 

explanation  to  the  difference  between the  theoretical  and  the  actual  development  is  that  the 

Hotelling  model  assumes  many  constant  variables,  which  are  of  importance  for  the  price 

development and demand, e.g substitution, marginal cost, technological and new discoveries.
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Kapitel 1

INLEDNING

1.1 Problemdiskussion

Det har pågått en diskussion om uttömning av ändliga resurser i över 200 år. Den första som tog 

upp  problemet  var  Thomas  Malthus,  som diskuterade  i  sin  bok  ”Essay  on  the  Principle  of 

Population” (1798) att befolkningstillväxten var mycket snabbare än den ekonomiska tillväxten, 

vilket skulle leda till misär bland befolkningen. I dag finns det två skolor som har väldigt olika 

syn på uttömning av resurser.

(Malthus 1798)

Till den första skolan, som kallas för fixed cost paradigm, hör bland andra naturvetare, ingenjörer 

och geologer. Dessa anser att en resurs kommer att utvinnas tills att den tar slut. Enligt dem kan 

man  inte  använda  mer  mänskligt  kapital  utan  att  mängden  naturkapital  minskar.  Den  andra 

gruppen, som kallas för opportunity cost paradigm, består mestadels av ekonomer. Dessa tror att 

en ändlig råvara aldrig kommer att ta slut därför att den sista enheten blir för dyr att utvinna. 

Dessutom tror de att eventuella knapphetsproblem löses oftast genom teknologisk utveckling, nya 

upptäckter och substitution. (Tilton 1996)

Alla ekonomer har dock inte den andra skolans syn. En del ekonomer har utgått från fixed cost 

paradigm när  de  har  utvecklat  modeller  för  uttömningsbara  resurser.  En av  dessa  är  Harold 

Hotelling. Enligt Hotelling bestäms priset av en råvara av marginal user cost, som ökar med den 

årliga räntan och marginalkostnaden. I denna modell finns några strikta antaganden, till exempel 

konstant marginalkostnad och ingen teknologisk utveckling. Enligt modellen ökar knappheten av 

en resurs hela tiden. (Ibid)
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1.2 Syfte

Syftet är att undersöka hur priset på järnmalm skulle ha utvecklats enligt Hotellingmodellen för 

tidsperioden 1970-2000 och att sedan jämföra hur det faktiska priset på järnmalm har utvecklats 

under samma period. Vidare kommer eventuella avvikelser att analyseras. Om priset har ökat, 

borde  reserverna  av  järnmalm ha  minskat.  Om priset  däremot  har  fallit  kan  det  bero  på  att 

mängden kända reserver har ökat, att det har skett en teknologisk utveckling eller att det har skett 

en substitution till andra ämnen.

1.3 Metod

I uppsatsen används Hotellings modell för prisutveckling av ändliga resurser. Enligt denna borde 

priset  på  järnmalm bestämmas  av  två  faktorer.  Den  första  faktorn  är  marginal  user  cost  på 

järnmalm, som enligt modellen ökar med den årliga räntan. I modellen består marginal user cost 

av  marginalvinsten.  Den  andra  faktorn  som bestämmer  priset  är  marginalkostnaden,  som är 

konstant.  När  den  årliga  förändringen  undersöks  används  1970  som  basår.  Med  detta  som 

utgångspunkt kommer den årliga prisutvecklingen, efterfrågan, optimala utvinningen och året för 

uttömning att  härledas.  Utvecklingen enligt  Hotellingmodellen kommer att  jämföras med den 

faktiska utvecklingen mellan åren 1970 till 2000. Det data som används i uppsatsen är LKAB:s 

data för det årliga priset per ton och den årliga produktionen i ton för järnmalm från 1970 till år 

2000, samt 1970 års årsredovisning från LKAB .I Modellen antas en konstant ränta, med vilken 

marginal  user  cost  ökar  varje  år.  Elasticiteten  som används  i  uppsatsen  är  den  som Stefan 

Hellmer  skattade  för  efterfrågan av järnmalm för  perioden 1975-1985 i  doktorsavhandlingen 

”Competitive strength in Iron Ore Production”.

1.4 Avgränsning

Uppsatsen är avgränsad till  att  undersöka LKAB:s prisutveckling och optimala produktion av 

järnmalm enligt  Hotellingmodellen under tidsperioden 1970 till  2000. Anledningen till  denna 

avgränsning är att marknaden för järnmalm har ändrats sedan 1960-talet. Den största ändringen är 

att transportkostnaderna har fallit på grund av stora ändringar i sättet att transportera järnmalm. 

(Radetzki 2002). Därför borde en tidsperiod som börjar efter 1960-talet ge mindre snedvridningar 

på prisutvecklingen och även en mindre snedvridning på Hotellingvillkoret,  än vad en längre 

tidsperiod skulle ge. LKAB har valts som utgångspunkt på grund av sin dominerande ställning 
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inom järnmalmsbranschen i Sverige. (LKAB)

1.5 Disposition

I kapitel två diskuteras hur synen på uttömning av resurser har sett ut under olika tider och hur 

hur synen på uttömning av resurser ser ut i dag. I kapitel tre presenteras Hotellingmodellen och 

dess antaganden. I kapitel fyra undersöks prisutvecklingen av järnmalm. I detta kapitel beräknas 

Hotellingvillkoret  på  prisutvecklingen  av  järnmalm  och  jämförs  sedan  med  den  faktiska 

utvecklingen. Vidare härleds efterfrågan och uttömningstiden beräknas. I kapitel fem analyseras 

eventuella skillnader med en dynamisk analys. I kapitel sex presenteras slutsatser.

1.6 Tidigare forskning

Det har skett en del tidigare forskning i ämnet. Det kanske mest betydelsefulla gjordes av Barnett 

och  Morse  (1963),  som  undersökte  prisutvecklingen  för  ett  antal  ändliga  resurser  under 

tidsperioden 1863-1957 och  jämförde  prisutvecklingen med Hotellingmodellen.  Resultatet  av 

deras  undersökning  blev  att  priset  på  alla  undersökta  ändliga  resurser  hade  fallit  under  den 

gällande  tidsperioden.  Den viktigaste  förklaringen till  detta  var  att  kostnaden för  arbete  och 

kapital  gällande utvinning av ändliga resurser hade fallit  med 78 procent  för den undersökta 

perioden. Det nya som detta arbete tillför är att hotellingmodellen testas på ett enskilt företag 

istället för en hel marknad.
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Kapitel 2

BAKGRUNDSDISKUSSION

2.1 Ändliga resurser

Järnmalm är en ändlig resurs. Andra exempel på sådana resurser är exempelvis koppar, kol och 

olja. Det som är utmärkande för denna typ av ämnen är att det tar väldigt lång tid för dessa att 

reproduceras. För de flesta av sådana ämnen tar reproduceringen flera hundra tusen år, därför 

betraktas dessa som ändliga. Många ändliga resurser har väldigt viktiga funktioner i samhället, 

exempelvis används kol och olja till att värma hus (Tietenberg 2000). Järnmalm används till en 

mängd olika saker och har dessutom varit viktig för den svenska ekonomin, en betydande del an 

den  svenska  exporten  består  av  järnmalm  (Lundmark  1997).  Ett  problem  med  de  ändliga 

resurserna är att de kommer att ta slut någon gång vilket gör att vi inte kan använda dessa för all 

evighet.  Detta gör att  vi  måste  hitta nya källor och innovationer för att  kunna ha en fortsatt 

ekonomisk tillväxt. Synen på hur snabbt resurserna kommer att ta slut och om de kommer att 

göra det överhuvudtaget skiljer sig åt väldigt mycket. (Tietenberg 2000)

Diskussionen om uttömning av resurser har en lång historia,  den är nästan lika gammal som 

användandet  av  dessa.  Det  har  alltid  funnits  en  oro  för  att  användandet  av  ändliga  resurser 

kommer att leda till en uttömning av dessa. Den vanligaste synen är att eftersom en ändlig resurs 

används av en befolkning som ökar hela tiden och vars behov är obegränsade måste resursen ta 

slut  någon  gång.  Men  faktum  är  att  det  nödvändigtvis  inte  behöver  vara  så,  vilket  får  sin 

förklaring senare i kapitlet. (Tilton 2002)

2.2 Oron för uttömning av ändliga resurser - en historisk tillbakablick

Det finns en mängd litteratur som har tagit upp problemet med uttömning av ändliga resurser. En 

av de första som tog upp problemet var Thomas Malthus i sin bok ”An Essay on Population”. I 

boken anser Malthus att eftersom mängden land som används till jordbruk är begränsad medan 

människornas behov är oändliga, är tillväxten i produktionen begränsad. Denna syn kallas för 

absolut resursknapphet  för ändliga resurser och innebär att  ekonomisk aktivitet  bygger på en 
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ändlig resurs, vars mängd är begränsad. Eftersom resursen är knapp kommer uttömning av denna 

leda till att den uttöms fysikt, d v s att det inte finns något mer att utvinna. (Malthus 1798)

En  annan  syn  att  se  på  saken  är  det  som  kallas  för  relativ  resursknapphet  eller  för  den 

ricardianska  knappheten.  Enligt  denna  syn finns  det  alltid  en  relativ  knapphet  när  det  gäller 

användandet  av resurser  därför att  resurserna är begränsade medan de mänskliga behoven är 

oändliga. Vissa resurser är dock mer knappa än andra. Mängden luft till exempel är i princip 

obegränsad och kan användas till en mängd saker samtidigt. Däremot är mängden kol begränsad 

och om mer kol används till att till exempel alstra energi, finns det en mindre mängd kvar till att 

värma hushåll. (Barbier 1989)

I  en  marknadsekonomi  är  det  prismekanismen  enligt  den  ricardianska  synen  som visar  den 

relativa knappheten för en resurs. En ökad knapphet av en resurs kommer att leda till en ökad 

efterfrågan av ämnet, vilket genererar ett högre pris. Slutsatsen av detta är att en ökad knapphet 

av en resurs leder alltid till ett högre relativpris för denna. Enligt denna syn behöver inte en resurs 

ta slut i fysisk mening men kvaliteten som av resursen som utvinns kommer att bli sämre med 

tiden. Det kommer då att krävas en större ansträngning för att utvinna samma mängd av resursen 

som förut,  vilket ger en högre snittkostnad för produktion. Om inte snittkostnaden stiger blir 

resultatet i stället en minskad produktion. I båda fallen reflekteras den ökade knappheten i det 

stigande priset. (Ibid)

Ett  av  de  mest  betydelsefulla  verken  när  det  gäller  synen på  ändliga  resurser  är  ”The Coal 

Question”(1866), skriven av William Stanley Jevons. Enligt honom var uttömningen av ändliga 

resurser, speciellt kol, det största hotet mot en hållbar ekonomisk utveckling i industrialiserade 

länder. (Ibid) Slutsatsen i Jevons bok är att trots att Storbritannien hade stora tillgångar på kol på 

1870-talet, skulle dessa reserver snabbt uttömmas, om uttömningen av dessa resurser skulle öka i 

samma  takt  som  de  hade  ökat  dittills.  Detta  skulle  leda  till  ökade  kostnader,  minskad 

konkurrenskraft  och  utgöra  ett  stort  hot  mot  landets  ledande  position  och  dess  ekonomiska 

framgångar. (Jevons 1866)

Med facit i hand vet vi att reserverna av kol inte tog slut som Jevons förutspått. Produktionen av 

kol ökade med 300 procent från 75 miljoner ton år 1860 till 220 ton år 1900. Produktionen ökade 
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i denna höga takt fram till 1960. I början av1990-talet hade dock produktionen fallit till 95 ton 

och år 2000 till 32 ton. Denna minskning i produktion berodde dock inte på att reserverna hade 

uttömts,  dessa  var  fortfarande  omfattande  på  1970-talet  (Radetzki  2002).  Förklaringen  var  i 

stället att det hade blivit lönsamt att ersätta inhemsk kol med importerad olja och gas. Jevons 

hade missat  att  den ökade  knappheten skulle  leda  till  ett  högre  pris  på kol,  vilket  skulle  ge 

incitament till  en ökad teknologisk utveckling,  utveckling av substitut  och sökande efter  nya 

reserver. (Barbier 1989)

På 1970-talet  hade den så kallade Romklubben stort  inflytande i  frågan om ändliga resurser. 

Enligt  den  skulle  alla  kända  metaller  och  bränslen  vara  slut  i  början  av  2000-talet  om 

produktionen fortsatte  att  stiga i  samma takt  som den hade gjort  dittills,  detta  även om nya 

reserver hittades. Kärnan i Romklubbens syn var artikeln ”Limits of Growth” (Meadows et al, 

1972).  I  sin  artikel  använder  han  en  analysteknik  kallad  för  ”system  dynamic  analysis” 

tillsammans med en stor  datamodell.  Slutsatsen  i  artikeln  var  att  industriproduktionen skulle 

kollapsa  på  grund av  en  uttömning av  ändliga  resurser,  vilket  skulle  leda  till  en  kollaps  av 

ekonomin. (Meadows 1972)

Inget av de ämnen som förutspåddes vara uttömda är det i dag och produktionen av till exempel 

koppar  har  fördubblats  från  år  1970 till  2000.  Förklaringen till  detta  var  upptäckten  av  nya 

resurser  och  teknologisk utveckling.  Utöver  detta  hittades  substitut  till  koppar.  Ett  intressant 

exempel på substitution är att på 1970-talet användes koppar till telefonsladdar. Det fanns en oro 

över att mängden koppar aldrig skulle räcka till alla telefoner som producerades, speciellt med 

tanke på att majoriteten i Kina hade fortfarande inga telefoner. Under 1980-talet ersattes dock 

kopparen i  telefonsladdarna av glasfiber och efterfrågan på koppar sjönk drastiskt.  (Radetzki 

2002)

I dag finns det två olika synsätt på uttömningen av ändliga resurser. Dessa olika synsätt utgörs av 

två olika skolor, fixed cost paradigm och opportunity cost paradigm. Till den första skolan tillhör 

naturvetare, ingenjörer, geologer men även en del ekonomer. Den andra gruppen består mestadels 

av ekonomer. (Tilton 1996)

Den första  gruppen,  fixed  cost  paradigm,  anser  att  uttömningsbara  resurser  är  ändliga  i  den 
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mening att det inte går att förnya dessa, vilket beror på att deras förnyelse tar så lång tid. Detta 

innebär att mängden som finns av dessa resurser är bestämd och minskar med tiden. Till exempel 

anser de att oljan som används i dag kommer inte att finnas kvar för kommande generationer. 

(Ibid)

Däremot  kommer  efterfrågan  att  öka  med  en  växande  befolkning  och  ökad  inkomst.  Detta 

kommer slutligen leda till uttömning av ändliga resurser. Forskare som tillhör denna skola har 

gjort beräkningar på hur länge olika ändliga resurser bör räcka, till exempel har kopparreserverna 

beräknats räcka i 35 år. Detta synsätt har kritiserats därför att hänsyn inte tas till nya upptäckter, 

ny teknologi och högre priser. De som tillhör denna skola anser dock att även om det har gjorts 

nya upptäckter och det har skett en teknologisk utveckling, innebär det inte att detta kommer att 

lösa alla problem i framtiden. Därför bör en försiktighet vidtas i tron om att marknaden och nya 

innovationer löser alla framtida knapphetsproblem. (Ibid)

Den andra gruppen, opportunity cost paradigm, anser att det faktum att vissa resurser är ändliga 

är helt irrelevant. Detta beror på att ämnen som utvinns förstörs inte. Ett exempel på detta är 

koppar, mängden koppar som finns i dag är lika stor som mängden som fanns för 50 år sedan. En 

del av det som har utvunnits skulle vara dyrare att samla och återvinna men det är i så fall en 

kostnadsfråga och inte en fråga om fysisk tillgänglighet. (Ibid)

Det viktigaste argumentet anser de som tillhör opportunity cost paradigm dock vara att en resurs 

aldrig kommer att utvinnas helt därför att kostnaden för att utvinna de sista enheterna blir alldeles 

för  hög.  Detta  leder  till  att  priset  på  resursen  kommer  att  stiga,  vilket  ger  incitament  till 

teknologisk utveckling, substitution och upptäckter av nya reserver (Ibid). Ett tecken på att det 

har skett till exempel en teknologisk utveckling borde vara att kostnaderna för att utvinna en 

resurs har fallit. Detta har Barnett och Morse (1963) bevisat i sin artikel. De fann att behovet av 

arbete och kapital för produktion av mineraler hade fallit med över 78 procent från amerikanska 

inbördeskriget till 1957. (Barnett & Morse 1963)

Som det nämndes tidigare i avsnittet tillhör även vissa ekonomer till den första skolan, fixed cost 

paradigm. En av dessa var Harold Hotelling. I sin artikel ”exhaustible resources” (1931) antar 

han att priset av en ändlig resurs bestäms av två variabler, marginalkostnaden som är konstant 

och marginal user cost, som antas öka med den årliga räntan. I modellen antas strikta antaganden, 
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exempelvis  att  det  inte  finns  någon  teknologisk  utveckling  (Hotelling  1931).  Modellen  var 

bortglömd  länge  men  började  användas  igen  under  den  första  oljekrisen  på  1970-talet. 

Prisökningen antogs bero på att oljan började ta slut. Förklaringen till att oljepriserna började 

stiga var dock troligtvis inte att oljan började ta slut utan istället en kartellbildning mellan de 

oljeproducerande länderna. Oljeproducenterna minskade produktionen, vilket ledde till att priset 

steg. Detta visste man dock inte då och den enda naturliga förklaringen var då att oljan började ta 

slut. (Radetzki 2002)

Det kan konstateras att synen på uttömningen av resurser skiljer sig åt väldigt mycket mellan 

olika skolor. I denna uppsats undersöks den så kallade Hotelling-modellen. Denna kommer att få 

en  mer  genomgående  presentation  i  nästa  kapitel  och  kommer  att  testas  på  priset  och 

produktionen på järnmalm i kapitel 4.
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Kapitel 3

HOTELLINGMODELLEN

I  detta kapitel  presenteras  Hotellingmodellen som används i  uppsatsen för att  undersöka den 

optimala utvinningstakten av en resurs. Modellen som används i uppsatsen är en generalisering 

av Hotellingmodellen och används över en längre tidsperiod för att visa hur en icke-förnyelsebar 

resurs borde uttömmas i en marknadsekonomi. Modellen visas i tre etapper, i kapitel 3.2 visas 

Hotellingvillkoret  som maximerar den sociala välfärden. I  kapitel  3.3 visas Hotellingvillkoret 

som maximerar vinsten på en marknad som karaktäriseras av fullständig konkurrens. I kapitel 3.4 

visas Hotellingvillkoret som maximerar vinsten på en monopolmarknad. Det är den sistnämnda 

som kommer att användas i kapitel 4, när Hotellingvillkoret testas på priset av järnmalm och 

jämförs med den faktiska utvecklingen. 

                             

3.1 Antaganden 

Innan modellen härleds måste vissa antaganden göras. Till att börja med har efterfrågekurvan i 

modellen ett maximipris, ett pris där efterfrågan skulle falla till noll. Detta pris kallas för ”choke 

price”  och  uppnås  i  modellen  när  resursen  är  uttömd.  Modellen  tar  inte  hänsyn till  externa 

effekter av konsumtion och utvinning. Resultatet kommer därför att skilja sig från den om man 

tar med de externa effekterna. I modellen antas att det finns en känd mängd av en viss ändlig 

resurs, i det här fallet järnmalm. Räntan antas vara konstant över tiden och efterfrågekurvan är 

identisk  för  varje  tidsperiod.  Skatter  och  subventioner  tas  inte  hänsyn  till  i  modellen. 

Marginalkostnaden för  utvinningen är  konstant  och modellen tar  inte  hänsyn till  teknologisk 

utveckling. (Perman 1999)

3.2 Modellen

För  att  undersöka  uttömningen  av  en  ändlig  resurs  används  en  generaliserad  form  av 

Hotellingmodellen.  Priset  P  på  en  ändlig  resurs  består  av  två  komponenter,  marginalkostnad 

(  MC)  och  marginal  user  cost  (MUC).  Ett  av  antagandena  var  att  marginalkostnaden  för 
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utvinningen är konstant, därför måste ändringar i priset härröra från ändringar i marginal user 

cost (Perman):

MUCCMP +=

Det som söks är det är den utvinning som maximerar den sociala välfärden (W). Antag att den 

framtida nyttan minskar med diskonteringsräntan p. Då kan värdet av social nytta i tidsintervallen 

0 till T utryckas som  (Ibid):

W=
dteRU pt

T

t
−∫ )(

0

Detta socialt välfärdsmaximerande val begränsas av

SdtR
T

t =∫
0

Där  S  är  den  initiala  mängden av en ändlig  resurs.  Här  behandlas  tiden  som det  tar  innan 

resursen är  uttömd som en  endogen variabel.  Vid tidpunkten  tS  definieras  den  kvarvarande 

mängden som (Ibid):

∫−=
t

t RtdtSS
0

Differentiering av detta uttryck ger:

RtS t −=

där S =ds/dt visar förändringen av kvarvarande mängden av en resurs med avseende på tid. Vi 

söker därmed utvinningen  tR  under tidsintervallet  0=t  till  Tt =  som uppfyller villkoret för 

begränsningen  för  resursen  och  som  maximerar  välfärden,  W.  Om  detta  sätts  upp  som  en 
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ekvation, fås uttrycket (Ibid):

Wmax =
dteRU pt

T

t
−∫ )(

0

Med begränsningen

RtS t =

Ett villkor som måste vara uppfyllt för att W ska maximeras är att  tR  måste väljas så att den 

diskonterade marginalnyttan är lika stor för varje tidsperiod, alltså (Ibid):

=
∂
∂ − pte

R

U

konstant

Detta beror på att om den diskonterade marginalnyttan inte skulle vara lika stor för varje period, 

skulle den totala välfärden W kunna öka genom att utvinna mindre under perioder med lägre 

diskonteringsränta och utvinna mer under perioder med hög diskonteringsränta. Detta kan inte 

användas i modellen därför att det försvårar analysen. Antagandet att marginalnyttan är konstant 

ska vara lika med antagandet att det diskonterade nettopriset är konstant. Detta ger (Ibid):

==
∂
∂ −− pt

t
pt

t

t ePe
R

U

konstant = 0P

Om detta villkor skrivs om får vi

pt
t ePP 0=

Vilket till slut ger uttrycket:

ρ=
t

t

P

P
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Detta är Hotellingvillkoret, enligt vilken priset av en ändlig resurs borde stiga med marginal user 

cost  som  ökar  med  den  årliga  med  diskonteringsräntan,  om den  sociala  nyttan  av  resursen 

maximeras. För att beräkna detta måste det finnas ett initialt pris för den undersökta resursen. 

Även marginalvinsten och marginalnyttan måste kännas till.  

Förutom prisutvecklingen måste en efterfrågan för resursen härledas. I stycket utvinning på en 

monopolmarknad härleds en efterfrågan för  järnmalm. För  att  göra  detta  måste  en elasticitet 

skattas. Vid något pris kommer efterfrågan att vara lika med noll. Detta är resursens så kallade 

choke price och betecknas som K, och innebär att efterfrågan på resursen upphör, dvs kvävs av 

vid detta pris. Vid detta pris kommer användarna av produkter som görs av den gällande råvaran 

att gå över till något substitut på grund av att resursen är uttömd (Ibid).

Om vi känner till  det  initiala priset,  efterfrågan och mängden järnmalmreserver 1970, kan vi 

räkna ut hur länge LKAB:S reserver av järnmalm räcker. Det betecknas som T.

Figuren nedan visar den grafiska lösningen på den optimala resursutvinningen och nettopriset på 

varan över tiden när vi utgör ifrån den nyttomaximerande lösningen för samhället. Figuren visar 

även  den  vinstmaximerande  utvinningen  och  olika  prisnivåer  i  en  marknad  där  fullständig 

konkurrens råder (Ibid).
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Figur 3.1 Hotellingmodellen

Källa: Perman (1999)

I  den  högra  övre  kvartilen  visas  nettopriset  som  ökar  med  diskonteringsräntan  ρ  enligt 

Hotellingvillkoret. Den övre vänstra kvartilen visar efterfrågan för resursen med ”choke price” K. 

Den vänstra nedre kvartilen visar den optimala utvinningen av en ändlig resurs, som är i det här 

fallet en fallande linjär funktion över tiden (Ibid). 

Nettopriset är initialt 0P  och stiger sedan tills det når sitt ”choke price” K vid tidpunkten T. Vid 

denna  punkt  faller  efterfrågan  av  den  ändliga  resursen  till  noll,  och  den  ackumulerade 

utvinningen är vid denna punkt lika med den totala ursprungliga resursmängden. Den högre nedre 

kvartilen visar tidsaxeln genom en 45 graders linje (Ibid).
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3.3 Uttömning i en marknad som karaktäriseras av fullständig konkurrens

Hittills har ingenting sagts om marknadsformen. I detta stycke härleds Hotellingvillkoret för ett 

företag  som  befinner  sig  på  en  marknad  som  karaktäriseras  av  fullständig  konkurrens. 

Utgångspunkten är att det finns  m  konkurrerande företag på marknaden, var och en av dessa 

betecknas som j . Som i fallet med den socialt optimala utgångspunkten antas att företagen har 

identiska marginalkostnader för att utvinna resursen över tiden. Alla företagen har samma fasta 

försäljningspris över tiden. Utöver det är företagens ”marginal user cost” identiska. Företagen 

väljer att utvinna och sälja mängden R  för att maximera vinsten. Av detta får vi uttrycket (Ibid):

Max
dte it

T

tj
−∫

0

,π

Med begränsningen

SdtR
T m

j
tj

=





∫ ∑

=0 1
,

Där  jj RP ⋅=π
 är vinsten för företag j och i är räntan. Den optimala utvinningstakten fås när 

varje företag väljer utvinningstakten tjR ,  så att den diskonterade marginalvinsten är lika stor vid 

alla tidpunkter (Ibid): 

==
∂
∂

=
∂
∂

= −−− it
t

tjit

tj

tjit
tj eP

tRj

PR
e

R
eM

,
,

,

,
,

π
π

konstant

Att marginalvinsten är lika stor för alla tidsperioder bygger på samma antagande som när den 

sociala välfärden maximeras. Om marginalvinsten inte skulle vara lika stor varje period, skulle 

vinsten kunna öka genom att utvinningen skulle vara störst när den diskonterade vinsten var hög 

och minst när den diskonterade räntan var låg. Att den diskonterade marginalvinsten är lika stor 

varje tidsperiod innebär att (Ibid):
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0PeP it
t =−

eller
it

t ePP 0=

Hotellingvillkoret  är  fortfarande  ett  krav  för  vinstmaximering,  så  att  det  marginella 

nettomarknadspriset för den ändliga resursen ökar med räntan. Detta ger två olika villkor

ρ=
P

P

och
i

P

P =


Den ena visar den sociala välfärden, den andra den privata. Dessa villkor är identiska, dvs det 

finns ingen skillnad mellan att  maximera  välfärden och att  maximera vinsten om fullständig 

konkurrens antas. Att  nettopriset  är  större än noll gäller vid antagandet att  resursmängden är 

bestämd. Om resursmängden skulle vara obegränsad, skulle marginal user cost vara lika med noll 

och priset skulle vara lika med marginalkostnaden. Knapphetsräntan skulle alltså vara lika med 

noll eftersom det inte skulle finnas någon knapphet (Ibid): 

MCPMCMUCMCP =⇒=⇒+= 0

3.4 Utvinning på en monopolistisk marknad

De exempel  som användes  i  de  kapitel  3.2  och  3.3  utgick  från  marknadsformen  fullständig 

konkurrens. Detta arbete baseras dock på data hämtat från LKAB:s verksamhet. Eftersom LKAB 

är en av de ledande gruvorna i världen och den största på den svenska marknaden är det inte 

lämpligt  att  använda en modell  som antar  fullständig konkurrens  (LKAB).  I  stället  antas  att 

företaget befinner sig på en monopolmarknad. Ett antagande för monopol är att den diskonterade 

vinsten maximeras över tiden. Företaget väljer priset P och produktionen R. Detta ger följande 

ekvation (Ibid):

Max
dte it

T

t
−∫

0

π

Med begränsningen

SdtR
T

t =∫
0
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Där ttt RRP ⋅= )(π

Precis som i fallet med fullständig konkurrens antas att den diskonterade marginalvinsten är lika 

stor varje period. Detta ger villkoret:

=
∂
∂

= −− it

t

tit
t e

R
e

ππ
Mtkons =tan 0π

alltså

iteMM 0ππ =

Uttrycket  säger  att  priset  på  en  ändlig  på  en  monopolmarknad  stiger  med  räntan  på 

marginalvinsten. Skillnaden i Hotellingmodellen mellan monopol och fullständig konkurrens är 

alltså att i monopolmarknaden antas marginalvinsten och inte marginal user cost ökar med räntan 

för att maximera vinsten under gällande perioden (Ibid).

Den efterfrågan som används i monopol består av uttrycket:

)exp( tt aRKP −=

Uttrycket visar den inversa efterfrågan för järnmalm. 

Reservernas antas räcka i T antal år enligt uttrycket

T= ρ
haS2
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Där S  visar mängden järnmalm initialt och ρ visar den ränta som antas.

3.5 Monopol och fullständig konkurrens i Hotellingmodellen

I de föregående kapitlen härleddes Hotellingvillkoret under monopol och fullständig konkurrens, 

i detta delkapitel jämförs dessa. Till att börja med visades i ett tidigare stycke att utfallet kommer 

att  vara  lika  för  en  marknad  som  karaktäriseras  av  fullständig  konkurrens  som  det  socialt 

optimala utfallet. Däremot finns det en distinktion mellan utfallet för monopol och fullständig 

konkurrens, deras vinstmaximerande utvinning kommer att skilja sig åt. Detta visades tidigare 

genom att i en monopolmarknad är priset en endogen variabel, vilket kommer att få effekter på 

produktionen (Ibid).

Det monopolistiska utfallet är inte optimalt när det gäller maximering av den sociala välfärden. 

Detta ser vi i figur 3.2 på nästa sida. I den ser vi att det tar längre tid för en resurs att uttömmas i 

en monopolmarknad jämfört med en marknad som karaktäriseras av fullständig konkurrens. Den 

första kvartilen visar priset i på en monopolmarknad och i en marknad som karaktäriseras av 

fullständig konkurrens Det initiala priset  kommer att  vara högre på grund av att  priset  är en 

endogen  variabel  på  en  monopolmarknad.  Detta  ger  en  lägre  efterfrågan  initialt  på  en 

monopolmarknad och prisökningen kommer att vara långsammare. Utvinningen kommer att vara 

långsam i början av den gällande tidsperioden i en monopolmarknad men bli snabbare med tiden 

när den ändliga resursen utvinns, vilket syns i den nedre vänstra kvartilen (Ibid).
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Figur 3.2 Hotellingmodellen, jämförelse mellan fullständig konkurrens och monopol
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Kapitel 4
BERÄKNING AV HOTELLINGMODELLEN FÖR JÄRNMALM 1970-2000

I detta kapitel används Hotellingmodellen för att beräkna efterfrågan, den optimala utvinningen, 

prisutvecklingen, och priset och året då resursen är uttömd för järnmalm. För att utföra testen 

används den simuleringsmodell som presenterades i förra kapitlet.

4.1 Data

Beräkningarna i modellen är baserade på LKAB:s prisutveckling och produktion mellan 1970-

2000 och 1970 års årsredovisning från LKAB. Diskonteringsräntan som används i modellen är 

räntan på statsobligationer, som var 7 procent år 1970. De ursprungliga priserna var i dollar. 

Priset har ändrats till kronor genom att multiplicera priset med kronans växelkurs mot dollarn. År 

1970 var kursen 5,19 kronor per dollar. 

4.2 Efterfrågan 

Till  att  börja  med  härleds  den  inversa  efterfrågan  av  järnmalm.  Efterfrågan  härleds  enligt 

funktionen:

)exp( tt aRKP −=

Produktionen R och konstanten a uttrycks som en exponentialfunktion. Anledningen till detta är 

att i en monopolmarknad för ändliga resurser antas resursen uttömmas långsamt under de första 

perioderna på grund av ett högt initialt pris men sedan antas efterfrågan stiga, vilket leder till att 

även uttömningshastigheten stiger. Efterfrågefunktionen för järnmalm år 1970 blir:

29,153)exp( 19701970 +−= aRKP

För att kunna härleda en efterfrågan måste termen K beräknas. Termen K visar den så kallade 

choke price för järnmalm, d v s priset för järnmalm när reserverna är uttömda och ett substitut 

börjar användas. Termen K beräknas enligt funktionen:
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K=
TM ρπ exp

Där  πM  visar marginalvinsten på järnmalm för basåret. 1970 var marginalvinsten 9,41 kronor 

per ton. Produktionen 1970R  och konstanten a utrycks som exponentialfunktioner. Detta motiveras 

med att produktionen antas öka över tiden. 1970 uppgick produktionen av järnmalm till  23,7 

miljoner ton. Med denna i kännedom kan termen K beräknas:

K=9,41exp( 26,8407,0 ⋅ )+153,29 K=3580,99

Nu kan efterfrågefunktionen för järnmalm år 1970 beräknas:

7,16229,153)47,471172,0(7,34271970 =+⋅−=P

4.3 Optimal utvinning

För att beräkna den optimala utvinningen måste mängden kända reserverna vetas. 1970 uppgick 

LKAB:s reserver av järnmalm till 2000 miljoner ton (Derry 1980). Med priset och efterfrågan 

1970  som  utgångspunkt  kan  tidpunkten  då  järnmalm  borde  de  vara  slut  skattas  enligt  den 

funktion som presenterades i kapitel tre:

T= ρ
haS2

Där  S visar reserverna av järnmalm.1970 uppgick dessa till 2000 miljoner ton. Termen a är en 

konstant och beräknas enligt funktionen:

a= 1970

1

Rε
−

= 

7,2336,0

1

⋅
−

≈ -0,1172

Termen  ρ  visar diskonteringsräntan. Denna antas vara sju procent. Termen h är förhållandet 
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mellan priset 1970 och marginalkostnaden. Denna beräknades till 1,06. Med utgångspunkt i dessa 

siffror kan reservernas användningstid beräknas. LKAB:s reserver borde enligt funktionen vara 

användbara i:

T= 07,0

06.11172,020002 ⋅⋅⋅

≈84,26 år

Enligt denna funktion borde LKAB:s reserver av järnmalm vara uttömda år 2054, räknat från 

1970.  Alltså  borde  LKAB:s  reserver  av  järnmalm vara  användbara  i  ytterligare  51  år.  Den 

optimala utvinningstakten har beräknats enligt funktionen:

=Rt
( )tT

ha
−ρ

=
( )t−

⋅
26,84

1172,006,1

07,0

Enligt denna funktion borde utvinningen uppgå till 47, 47 miljoner ton år 1970 och sedan borde 

den årliga utvinningen minska till  år 2054, då resursen borde vara uttömd enligt modellen.  I 

figurerna  nedan visas  de  beräkningar  som har  gjorts  för  efterfrågan,  optimal  produktion och 

prisutveckling. 

Figur 4.1 visar den inversa efterfrågan för järnmalm år 1970 och figur 4.2 visar den optimala 

utvninningen per år mellan 1970-2000. I figuren 4.1 syns att när priset är 162,7 kronor per ton 

uppgår den optimala utvinningen till 47, 47 miljoner ton. Detta motsvarar år basåret 1970 i figur 

4.2. Utvinningen minskar när priset stiger och när priset har stigit till 229 kronor har utvinningen 

minskat till 31 miljoner ton. Detta motsvarar år 2000 i figur 4.2. Eftersom efterfrågeelasticiteten 

antas vara konstant för hela den undersökta perioden, används samma efterfrågefunktion för hela 

den gällande tidsperioden 1970-2000. 
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Figur 4.1 Den inversa efterfrågan för järnmalm vid olika produktionsvolymer år 1970
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Figur 4.2 Optimal utvinning av järnmalm enligt Hotellingmodellen

4.4 Prisutveckling

Prisutvecklingen  för  järnmalm  undersöktes  med  Hotellingvillkoret,  enligt  vilken  priset  på 

järnmalm borde öka med diskonteringsräntan på marginalvinsten:

P= CMM r +π

Priset på järnmalm år 1970 var 162,70 kronor per ton. Diskonteringsräntan som används är 7 
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procent. Marginalvinsten beräknades till 9,41 kronor per ton. Denna fås ut genom att beräkna 

rörelseresultatet  per  ton.  För  att  förenkla  beräkningarna  antas  resten,  153,29  kronor,  vara 

marginalkostnad,  som är  en konstant.  Den årliga prisökningen enligt  modellen borde  vara  7 

procent per år på marginalvinsten år 1970, d v s på 9,41 kronor. Enligt detta borde priset på ett 

ton järnmalm år  2000 vara 225 kronor.  Figur  4.2  visar  prisutvecklingen för  järnmalm enligt 

Hotellingvillkoret. Det initiala läget är basåret 1970, då priset på järnmalm uppgick till 162,7 

kronor per ton. Priset på järnmalm ökar sedan med 7 procent per år av marginalvinsten.
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Figur 4.3 Prisutveckling av järnmalm år 1970-2000 enligt Hotellingvillkoret 

4.5 Resultat

Resultaten  för  beräkningarna  i  modellen  har  hittills  visats  i  separata  grafer,  figur  4.4 

sammanfattar  resultaten  i  den  modell  som  visades  i  början  av  kapitlet.  I  denna  figur  visas 

utvecklingen till 2054, då reserverna av järnmalm beräknas vara slut enligt Hotellingmodellen. 

Egentligen undersöks bara tidsperioden 1970-2000 men figuren blir mer komplett om det år då 

resursen beräknas vara uttömd tas med.
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Figur 4.4 Hotellingmodellen med resultat för åren 1970-2054

Den högra övre kvartilen visar prisutvecklingen enligt Hotellingvillkoret. Punkten 0P  visar det 

initiala läget,  då priset  på ett  ton järnmalm uppgick till  162,  7 kronor per ton.  Kurvan visar 

prisutvecklingen när priset ökar med diskonteringsräntan på marginalvinsten. Detta motsvarar det 

som sker i figur 4.1. 

Den vänstra övre kvartilen visar den inversa efterfrågan på järnmalm. Detta motsvarar figur 4.2. I 

initialläget, 1970p  är efterfrågan på järnmalm 23,7 miljoner ton för priset 162, 7 kronor per ton. År 

2000 är utvinningen av järnmalm 31 miljoner ton för priset 225 kronor per ton. Punkten K visar 

det pris då resursen är uttömd. När priset är 3581 kronor per ton är efterfrågan noll, d v s då är 

resursen är uttömd.

Den  vänstra  nedre  kvartilen  visar  den  optimala  utvinningen  av  järnmalm.  År  1970  uppgick 

LKAB:s reserver av järnmalm till 2000 miljoner ton. Utvinningen av järnmalm uppgick enligt 

modellen till 47,47 miljoner ton. År 2000 borde utvinningen av järnmalm uppgå till 31 miljoner 

ton och de kvarvarande reserverna av järnmalm borde enligt modellen vara 778 miljoner ton. 

Med den gällande diskonteringsräntan på sju procent borde reserverna av järnmalm vara uttömda 

på 84 år från år 1970, dvs år 2054. Detta visas i punkten T i figuren. 
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Kapitel 5

ANALYS

I empirikapitlet testades Hotellingmodellen på prisutveckling, optimal utvinning och efterfrågan 

på  järnmalm  för  perioden  1970  till  2000.  När  dessa  resultat  jämfördes  med  den  faktiska 

utvecklingen  blev  resultatet  av  testet  att  prisutvecklingen,  den  optimala  utvinniningen  och 

efterfrågan enligt Hotellingmodellen skiljer sig markant från den faktiska utvecklingen. 

Enligt modellen ökar priset från 162,7 kronor per ton till 225 kronor per ton år 2000. Det faktiska 

priset har dock fallit från 162,7 kronor år 1970 till 84 kronor per ton år 2000. Prisutvecklingen 

från 1970 till år 2000 visas i figur 5.1. I den syns att priset har stigit enligt Hotellingmodellen och 

att den faktiska utvecklingen har varit den motsatta. 
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Figur5.1Jämförelse av prisutveckling enligt Hotellingmodellen och den faktiska prisutvecklingen

Den optimala utvinningen uppgår till 44,47 miljoner ton år 1970 enligt modellen och faller sedan 

konstant till år 2054, då reserverna borde vara slut. I figur 5.2 visas dock bara utvecklingen till år 

2000 eftersom det är utvecklingen mellan åren 1970-2000 som undersöks. I figuren syns att den 

faktiska utvinningen skiljer sig från modellen. Produktionen föll från mitten av 1970-talet till 

mitten av 1980-talet men har sedan dess legat konstant kring 20 Mton.
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Figur 5.2 Jämförelse av optimal och faktisk produktion 1970-2000

När det gäller LKAB:s reserver av järnmalm uppgick den sammanlagda mängden i Kiruna och 

Malmberget  år  1970 till  2000 miljoner  ton.  År  2000 uppgick  LKAB:s  bevisade  reserver  av 

järnmalm i Kiruna till 420 miljoner ton på 1045 meters djup. Dessa reserver beräknas räcka till 

2014. De sannolika reserverna på 1045 till 1300 meters djup uppgick till 350 miljoner ton. De 

möjliga reserverna på 1300 till 1500 meters djup antogs uppgå till 280 miljoner ton.  (LKAB)

I Malmberget uppgår de bevisade reserverna ner till 800 meter till 106 miljoner ton och till 170 

miljoner ton mellan 800 till 1000 meter. Dessa reserver beräknas räcka till 2010. De sannolika 

reserverna mellan 1000 och 1100 meter uppgår till 80 ton. Möjliga reserver mellan 1100 och 

1500 meter uppgår till  200 miljoner ton  (Ibid). Den sammanlagda mängden av Kirunas och 

Malmbergets  reserver år  2000 uppgick till  1606 ton.  Enligt  modellen borde den kvarvarande 

mängden år 2000 vara 778 miljoner ton.

Det är svårt att prediktera hur länge reserverna av järnmalm räcker i verkligheten. Därför går det 

inte  att  avgöra  om  modellen  ger  en  bra  prediktion  om  uttömningstiden.  När  det  gäller 

prisutvecklingen,  utvinningen  och  efterfrågan  av  järnmalm  mellan  åren  1970-2000  har 

Hotellingmodellen ett lågt förklaringsvärde. Vad finns det för förklaringar till att modellen skiljer 

sig från verkligheten? I nästa delkapitel förklaras dessa skillnader med en dynamisk analys. I 

denna analys förklaras skillnaderna genom att göra de statiska antagandena som antas i uppsatsen 

dynamiska, vilket kommer att ge ett annat resultat.
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5.1 Dynamisk analys

Hotellingmodellen som användes  i  empirikapitlet,  är  en  statisk modell  som håller  en mängd 

variabler konstanta. I förra kapitlet gjordes en del antaganden gällande modellen. Till att börja 

med är diskonteringsräntan konstant under hela tidsperioden som testas. Mängden järnmalm som 

fanns 1970 är bestämd, nya upptäckter tas inte hänsyn till. Efterfrågekurvan är identiskt för varje 

tidsperiod mellan 1970-2000. Modellen tar heller inte hänsyn till statliga ingripanden som skatter 

och subventioner  och marginella  utvinningskostnader  hålls  konstanta.  Även den teknologiska 

utvecklingen hålls konstant. Utöver det finns det en ”choke price”, vilket syftar på en tidpunkt då 

resursen är uttömd.. Inte heller externaliteter tas hänsyn till när det gäller utvinningen av resursen. 

(Perman 1999) 

5.2 Upptäckter av nya reserver
Ett av antagandena i Hotellingmodellen var att reservmängden av en ändlig resurs är bestämd. I 

verkligheten ändras storleken på reserverna hela tiden. Reserver kända i dagsläget är sådana som 

utvinns för rådande priser och kostnader. Dessa visas av det skuggade området i figur 5.3 på 

nästa sida. Men utöver detta finns det potentiella källor, den tillgängliga mängden av dessa beror 

på  priset  som konsumenterna  är  villiga  att  betala  för  dem,  högre  pris  ger  större  potentiella 

reserver. Detta beror på att när priset stiger blir det lönsamt att söka efter reserver som inte var 

lönsamma förut. Detta visas i figuren under hypotetiska reserver. (Tietenberg 2000)   

Figur 5.3 Faktiska, sannolika och hypotetiska reserver av någon ändlig resurs

Källa: Tietenberg

Det grå området visar i dag identifierade reserver för gällande priser. Anta nu att priset stiger på 
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järnmalm. Det blir då mer lönsamt för företagen exempelvis att gräva djupare och använda malm 

med lägre koncentration.  När nya reserver hittas, ökar utbudet av resursen, vilket innebär att 

priset på resursen faller. I figur 5.4 görs en jämförelse av prisutvecklingen om resursmängden är 

konstant  och  om  resurserna  ökar  med  tiden.  (Ibid)  I  modellen  ökade  priset  med 

diskonteringsräntan men i figuren ser vi att om reserverna ökar över tiden så kommer priset på 

järnmalm att falla. (Ibid)

Figur 5.4 Jämförelse av prisutveckling enligt Hotellingvillkoret och när nya fyndigheter görs

Källa: Perman (1999)

Ett vinstmaximerande företag kommer att söka efter nya reserver så länge som den marginella 

kostnaden för sökandet  är  lika med den marginella knapphetsräntan,  d v s  skillnaden mellan 

priset på resursen och dess kostnad för utvinning. Eftersom knapphetsräntan är den marginella 

nyttan  av  att  söka  efter  nya  reserver,  bör  sökandet  ske  tills  knapphetsräntan  är  lika  med 

marginalkostnaden.  Om kostnaden överstiger  vinsten av att  söka  efter  nya reserver,  kommer 

företagen sluta att söka. Företag börjar alltså söka efter nya reserver när priset på en resurs stiger 

men även om marginalkostnaden för att söka faller.  Marginalkostnaden för att söka kan falla 

genom teknologisk utveckling, till exempel genom en innovation som gör det möjligt att utvinna 

järnmalm med lägre järnhalt. (Ibid) 

5.3 Teknologisk utveckling
I hotellingmodellen antas att det inte sker någon teknologisk utveckling men i verkligheten är 

detta  en  viktig  faktor  som påverkar  utfallet.  I  gruvverksamheter  ökar  marginalkostnaden  för 

utvinning med tiden på grund av att utvinningen måste ske allt djupare för att hitta råvaran. (Ibid)

Teknologisk utveckling sänker kostnaden av utvinning genom att nya upptäckter görs, genom att 

det går att utvinna järnmalm med lägre koncentration och genom att utvinningsprocessen kan 
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göras  effektivare.  Teknologisk  utveckling  leder  alltså  till  att  kostnaden  för  utvinning  faller. 

Resultatet av detta kan bli att marginalkostnaden faller över tiden om de teknologiska framstegen 

är så betydelsefulla att marginalkostnaden för utvinning faller. (Ibid)

Graden  av  teknologisk  utveckling  styrs  av  graden  av  knapphet  hos  en  resurs,  högre 

utvinningskostnader ger större incitament till teknologisk utveckling. Företag som äger resurser 

som  är  knappa  är  mest  intresserade  av  de  kostnadssänkningar  som  teknologisk  utveckling 

innebär. Detsamma gäller för teknologiintensiva sektorer, även dessa gör stora besparningar på 

teknologisk utveckling. (Ibid)

Ett exempel på hur teknologisk utveckling löser knapphetsproblem är en rapport från 1947, i 

vilken reserverna av järnmalm i gruvan Mesabi, Minnesota, beräknades räcka i fem till sju år. 

Åtta år senare, 1955, drog U.S News and World Report slutsatsen att oron över gruvans knapphet 

var  överdriven.  Knapphetsproblemet  hade lösts  genom ett  nytt  sätt  att  färdigställa  järnmalm. 

Denna nya teknik kallades för pelletization och genom denna kunde gruvan utvinna järnmalm 

med en låg järnkoncentration till en låg kostnad, förut kunde inte detta järn utvinnas på grund av 

att det var för dyrt. (Ibid)

Ett sätt att testa om det har skett en teknologisk utveckling är att räkna ut snittproduktionen per 

person. 1970 uppgick utvinningen på LKAB till 23,7 miljoner ton. 7145 personer var anställda 

vid LKAB vid samma tidpunkt. Detta ger en genomsnittlig produktion på 3317 ton per person. År 

2000 uppgick produktionen till 20,6 miljoner ton och antalet anställda var 3187 personer. Detta 

ger en snittlig  produktion på 6464 ton per  person.  Snittproduktionen har  alltså  ökat  med 95 

procent  per  person,  vilket  borde  kunna  delvis  förklaras  med  teknologisk  utveckling.  Denna 

utveckling har troligtvis gett lägre marginalkostnader och borde alltså vara en delförklaring till att 

det faktiska priset på järnmalm har fallit. (Ibid)

5.4 Substitution

I modellen har det antagits att det inte finns några substitut till järnmalm, hur blir utfallet om 

substitution till andra ämnen tas med i modellen? Anta att det finns ett substitut till järnmalm, en 

förnyelsebar  resurs  med  en  viss  given  marginalkostnad.  I  detta  fall  kommer  den  totala 

marginalkostnaden för järnmalm aldrig att överstiga marginalkostnaden för substitutet, om den 
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gör det kommer konsumenterna att substituera järnmalm för den förnyelsebara resursen. Genom 

att jämföra maximipriset med och utan substitut kan modellen jämföras med verkligheten när det 

gäller maximipriset för resursen. I modellen antogs ett pristak på 3581 kr per ton för järnmalm. 

Detta var den så kallade ”choke price” för järnmalm, då efterfrågan av varan skulle vara noll på 

grund av att reserverna av järnmalm skulle vara slut. Om det i stället antas att järnmalm har ett 

substitut, kommer substitutets marginalkostnad istället att vara maximipriset för järnmalm. När 

marginalkostnaden för järnmalm är lika med substitutets, kommer konsumenterna att övergå till 

substitutet.  I  modellen antogs en marginalkostnad på 153 kronor  per ton för  järnmalm. Med 

substitution med i modellen kommer denna kostnad vara ”choke price” för järnmalm, d v s vid 

det priset övergår konsumenterna till substitutet.  (Ibid)

5.5 Ändringar i efterfrågan

Efterfrågan i  modellen antogs vara konstant.  Egentligen varierar dock efterfrågan över tiden. 

Detta  kommer  givetvis  att  påverka  utvinningstakten.  En ökning i  realinkomsten till  exempel 

skulle  leda  till  att  efterfrågan på  järnmalm ökar.  Givet  den diskonteringsränta  som används, 

skulle utvinningstakten av järnmalm öka. Detta skulle göra att reserverna av järnmalm skulle 

tömmas snabbare. En prisökning däremot skulle leda till en minskad efterfrågan, vilket skulle 

förlänga uttömningstiden. (Ibid) Generellt minskade järnmalmsproduktionen fram till 1983 och 

har  sedan dess  varit  relativt  konstant  fram till  år  2000.  Minskningen fram till  1983 har  sin 

förklaring i att utbudet på järnmalm har ökat i snabbare takt än efterfrågan, vilket har pressat ned 

priserna. 

5.6 Räntan

Antagandet om räntan är en faktor som ger stora variationer i resultatet. Det är svårt att anta ett 

rimligt värde på diskonteringsräntan, som mäter knappheten på en resurs. I modellen antas att 

diskonteringsräntan  vara  lika  med  räntan  på  statsobligationer.  1970  var  räntan  på  dessa  sju 

procent för hela den gällande tidsperioden. Om en ränta på tio procent hade antagits i stället, 

skulle järnmalmsreserverna ha uttömts ännu snabbare enligt  modellen.  Räntan kan även vara 

lägre än de sju procent som antogs i modellen, enligt SCB var knapphetsräntan för järnmalm 

negativ under 1970-talet på grund av den låga efterfrågan. En negativ ränta borde ge en negativ 

prisutveckling. Även detta skulle alltså kunna förklara att priset på järnmalm har fallit över tiden 
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och inte stigit. (Ibid)

5.7 Ökade utvinningskostnader

Det  har  redan  nämnts  under  stycket  teknologisk  utveckling  att  när  utvinningen sker  djupare 

kommer den marginella utvinningskostnaden att öka. Detta gäller även när järnmalm med hög 

järnhalt börjar ta slut och det sker en övergång till utvinning av järnmalm med lägre järnhalt. När 

den marginella utvinningskostnaden ökar kommer ”marginal user cost” att falla med tiden. Den 

kommer att falla tills övergången till substitutet, då kommer marginal user cost vara lika med 

noll.  ”Marginal user cost”  är  en altermativkostnad som reflekterar förlorade framtida vinster. 

Varje enhet som utvinns ökar den marginella utvinningskostnaden. När denna stiger med tiden, 

minskar  förlusten för  de  framtida generationerna.  Därför  faller  ”marginal  user  cost”  när  den 

marginella  utvinningskostnaden  ökar.  Den  sista  utvinningsperioden  kommer  den  marginella 

utvinningskostnaden att vara så hög att den framtida generationen gör i princip ingen uppoffring 

överhuvudtaget. Detta ger en distinktion mellan utvecklingen enligt Hotellingmodellen och den 

faktiskta utvecklingen, i verkligheten kommer järnmalmsreserverna aldrig att uttömmas totalt på 

grund av att de sista enheterna är för dyra att utvinna. (Ibid)
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Kapitel 6

SLUTSATS

Syftet  med  denna  uppsats  var  att  undersöka  hur  väl  prisutvecklingen  av  järnmalm har  följt 

Hotellingvillkoret mellan åren 1970-2000. Detta gjordes genom att göra en jämförelse mellan 

prisutvecklingen enligt modellen och den faktiska prisutvecklingen. I uppsatsen jämfördes även 

optimal och faktisk produktion. För att kunna göra gällande beräkningar, härleddes den inversa 

efterfrågan för järnmalm och även uttömningstiden beräknades.

Modellen som används i uppsatsen är den så kallade Hotellingmodellen. Enligt den beräknas den 

årliga prisutvecklingen genom addera marginalkostnaden, som är konstant, med marginal user 

cost,  som  ökar  med  den  årliga  diskonteringsräntan.  I  uppsatsen  används  räntan  på 

statsobligationer  1970  som  diskonteringsränta.  Denna  var  sju  procent  år  1970.  Efterfrågan 

beräknas som en exponentialfunktion med 1970 som basår. Den optimala utvinningen beräknades 

med  1970  som  basår,  då  produktionen  uppgick  enligt  modellen  till  47,47  miljoner  ton. 

Tidpunkten då LKAB:s reserver av järnmalm borde vara uttömda beräknades till år 2054.

I modellen görs några strikta antaganden. Efterfrågekurvan i modellen ett maximipris, ett pris där 

efterfrågan skulle falla till noll. Detta pris kallas för ”choke price”. Detta pris uppnås i modellen 

när  resursen  är  uttömd.  Modellen  tar  inte  hänsyn  till  externa  effekter  av  konsumtion  och 

utvinning. Resultatet kommer därför att skilja sig från den om man tar med de externa effekterna. 

I modellen antas att det finns en känd ändlig mängd av en viss ändlig resurs, i det här fallet 

järnmalm.  Räntan  antas  vara  konstant  över  tiden  och  efterfrågekurvan  är  identisk  för  varje 

tidsperiod.  Skatter  och  subventioner  tas  inte  hänsyn  till  i  modellen.  Marginalkostnaden  för 

utvinningen är konstant och modellen tar inte hänsyn till teknologisk utveckling.(Perman 1999)

Det data som uppsatsen är baserad på är hämtad från LKAB:s årsdata för pris och produktion år 

1970-2000. Enligt denna uppgick produktionen år 1970 till 23,7 miljoner ton för priset 162,7 

kronor per ton. Reserverna år i Kiruna och Malmberget uppgick år 1970 till 2000 miljoner ton. 
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De ursprungliga siffrorna var i dollar och har beräknats om till kronor med år 1970 år kurs, då en 

dollar kostade 5,19 kronor.

Resultatet av jämförelsen blev att Hotellingmodellen har ett lågt förklaringsvärde när det gäller 

LKAB:s pris och produktion av järnmalm. Enligt modellen stiger priset konstant tills det når sitt 

choke price 2054. priset på järnmalm år 2000 borde vara 225 kronor per ton. I verkligheten har 

priset  på järnmalm stigit  tills  1978 och sedan fallit  konstant  mellan år  1979-2000.  Priset  på 

järnmalm var 84 kronor per ton år 2000. 

Den optimala produktionen borde enligt modellen ha varit 47,47 ton år 1970 och borde sedan 

falla konstant tills reserverna är slut år 2054. Enligt modellen borde produktionen år 2000 vara 31 

miljoner ton. Den faktiska produktionen minskade mellan åren 1972-1983 men har utöver det 

legat relativt konstant kring 20 miljoner ton. Enligt modellen borde de kvarvarande reserverna år 

2000 vara 778 miljoner ton. De faktiska reserverna uppgick dock till 1606 miljoner ton.

Anledningen  till  den  stora  avvikelsen  i  den  faktiska  och  teoretiska  utvecklingen  är  att 

Hotellingmodellen  håller  en  mängd  variabler  konstanta  som  är  av  stor  betydelse  för 

prisutvecklingen  och  utvinning.  De  faktorer  som är  konstanta  och  som bör  ha  betydelse  är 

teknologisk utveckling, substituion, upptäckten av nya reserver, marginalkostnad, efterfrågan och 

räntan.
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APPENDIX

LKAB:s produktion och pris per ton järnmalm 1970-2000
År Produktion Pris per ton järnmalm i kronor

1970 23,7 162,6875463
1971 25,8 170,5548887
1972 25,9 178,211625
1973 27,8 149,4072396
1974 30,0 188,8835453
1975 26,3 246,5092498
1976 25,5 225,1144628
1977 21,3 204,6352447
1978 18,0 164,3586621
1979 23,6 166,509775
1980 24,1 190,2122245
1981 20,6 164,8956747
1982 13,7 163,366247
1983 11,2 137,3038567
1984 15,4 121,1435165
1985 18,0 120,3729503
1986 17,9 115,5097869
1987 17,2 100,96806
1988 18,5 99,889294
1989 19,9 109,9483558
1990 19,1 124,13961
1991 18,6 123,8128838
1992 19,0 118,2395267
1993 18,7 95,98888576
1994 19,9 86,16341988
1995 21,7 92,04169689
1996 21,3 94,81167656
1997 21,9 92,65072667
1998 20,9 95,08238125
1999 18,9 80,66158872
2000 20,6 84,04030958
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