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Abstract: 

There is a threat to the climate when pollution is constantly increasing with an expansion of 

human activity. To prevent more damage to the climate, the Kyoto Protocol established legally 

binding targets of greenhouse gas reduction for industrialized countries, emission trading was 

one of them. The introduction of EU ETS started in 2005 and its purpose was to use the trading 

system as an instrument to reach the goal of climate-neutral 2050. EU ETS is a cap-and-trade 

program where the amount of emission has a cap within the EU. 43 percent of the total emission 

is freely allocated, and 57 percent is actioned out. There are several different industries included 

in the system and, in Sweden, the total number of facilities is approximately 750. The thesis 

aims to discover differences between specific sectors within the industries in the Swedish 

market. With an independent samples t-test on three different null hypothesis it shows that the 

industries of electric and district heating and refinery have significant differences in average 

emission when comparing average emissions to the other industries. The result also shows that 

electric and district heating emits the most emission in total while refinery emits the most 

emission per facility.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Klimatproblem 

Människors aktivitet bidrar till klimatförändringar och hotar klimatet. Enligt The 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menar experter att klimatförändringar till 

följd av människans aktivitet är oundvikligt. Frågan är snarare hur mycket, hur snabbt och var. 

Klimatförändringar påverkar bland annat vattenresurser, skogsbruk, jordbruk, fiske, mänskliga 

bosättningar, ekosystem samt människors hälsa. Här blir utvecklingsländer mest sårbara och 

det blir en socioekonomisk fråga (Watson, 2001).  

 

En fortsatt ökning av förbränning av fossila bränslen, nedhuggning av skogar samt uppfödning 

av djur innebär stora mängder av växthusgaser i atmosfären. Detta ökar växthuseffekten och 

bidrar till en global uppvärmning, detta på grund av att solstrålning släpps in igenom 

atmosfären utan att värmen reflekteras ut i igen. De halter av växthusgaser som människan 

bidrar med en ökning av är främst koldioxid, metan, dikväveoxid sam fluorerade gaser. 

Koldioxid är den gas där människan har störst påverkan på klimatet. Vid en mätning 2020 var 

koldioxidhalten i atmosfären 48 procent högre än den var före industrialiseringen år 1750. 

Framför allt kommer den ökade halten av växthusgaser från skogsavverkning, förbränning av 

kol, olja och gas, gödselmedel som innehåller kväve samt mer boskap. Träden reglerar klimatet 

och tar upp koldioxid, när människor hugger ner skogen frigörs mer koldioxid i atmosfären. 

Den globala uppvärmningen ökar för tillfället med 0,2 °C per årtionde och det varmaste 

årtiondet var åren 2011–2020 (European Commission, 2022b). Kraftig nederbörd och annat 

extremväder sker mer frekvent med den globala uppvärmningen. Detta leder till 

översvämningar, dålig vattenkvalitet men även sämre tillgänglighet av vattenresurser i vissa 

regioner (European Commission, 2021).  

 

På grund av den globala uppvärmningen stiger vattennivåerna. Från 1901 till 2010 har de 

genomsnittliga vattennivåerna stigit med 19 cm. När det blir varmare på jorden utvidgar sig 

vattnet och tar mer plats. Samtidigt smälter glaciärerna snabbare och bidrar till mer vatten i 

haven. Ökade havsnivåer leder till översvämningar och öar kan hotas av att försvinna helt. 

Ekosystem vid kustlinjerna hotas, där specifika arter såsom mangroveskogar, ungfiskar och 

andra djur lever. Marken förstörs av saltvatten och det blir svårt att odla grödor (European 

Commission, 2019). 
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När den globala uppvärmningen ökar blir även haven varmare. Detta leder till en förflyttning 

hos vissa havsarter eftersom de trivs i kallare vatten. Krill förökar sig bäst i kallare vatten vilket 

gör att arten minskar. Denna art är föda till flera fiskarter vilket leder till att fiskarna blir färre. 

Dessutom får korallreven svårare att överleva i varmare vatten där stor del av fiskarter befinner 

sig och fortplantar sig. Haven absorberar koldioxid, vilket reglerar klimatet, och det lagras 

mängder gas i haven vilket förändrar den kemiska balansen. Detta leder till surare vatten vilket 

skadar arter i haven (European Commission, 2019).  

 

180 länder har enligt FN ramverk för klimatförändringar insett att koncentrationen av 

växthusgaser i atmosfären behöver minskas. 1997 fastställde Kyotoprotokollet från UNFCCC 

rättsligt bindande mål för minskning av växthusgaser för industriländer. Industriländers 

utvinning, produktion och konsumtion av fossila bränslen står för 85 procent av alla 

växthusgasutsläpp. Industriländer har minskat intensiteten av energi och koldioxid i deras 

ekonomi, men trots en minskad intensitet ser vi ingen varaktig minskning av koldioxidutsläpp. 

För att stabilisera klimatet krävs stora förändringar i hur energi produceras och konsumeras. 

Efter Kyotoprotokollet infördes handeln med utsläppsrätter för att minska ekonomiska och 

sociala kostnader för klimatförändringar (International Energy Agency, 2001). Detta system 

kallas European emission trading system, vilket i försättningen benämns som EU ETS. 

 

1.2 Handeln med utsläppsrätter  

Med de klimatmål som tillkom av Kyotoprotokollet skapades handeln med utsläppsrätter. Detta 

innebär att det skapas ett tak för hur stor mängd utsläpp som får släppas ut och fördelas därefter 

ut till olika länder (International Energy Agency, 2001). En utsläppsrätt representerar rätten att 

släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter1 (Naturvårdsverket, 2021c).  Ett land kan sälja sina 

utsläppsrätter om deras utsläpp förväntas bli lägre än den tilldelade mängden. Idén med 

utsläppsrätter framtogs i ett försök att sätta ett penningvärde för de negativa externaliteter som 

uppkommer till följd av miljöförstöring. Två sätt att göra detta på är antingen att sätta en avgift 

i form av skatt på utsläpp, eller skapa en marknad där man kan köpa och sälja utsläppsrätter 

och då sätta ett tak på mängden utsläpp. De båda tillvägagångssätten hittar en lösning för att 

 

1 Koldioxidekvivalenter är samlat namn för växthusgaser och uttrycks i samma mängd växthuseffekt som CO2 

har. Detta för att enklare kunna jämföra de olika växthusgaserna. Koldioxidekvivalenter benämns i fortsättning 

som koldioxid alternativt CO2 (Nationalencyklopedin, koldioxidekvivalent). 
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uppmärksamma de kostnader utsläppen bidrar till. De ekonomiska instrumenten ger upphov 

till incitament att minska utsläpp till den grad där marginalkostnaden är lika med 

marginalnyttan. Fördelen med utsläppshandeln är att det i teorin kan uppnå vilka utsläppsmål 

som helst till minsta möjliga kostnad. Vid ett scenario med två företag, där ett företag har låga 

kostnader för minskning i jämförelse med ett annat företag, borde det i teorin generera 

incitament att minska mer än sin egen gräns och i stället ge ut utsläppsrätter till försäljning. 

Priset för försäljning förhandlas och det företag som har högre kostnader köper till den grad 

där utsläppsrätterna är billigare än att minska sina egna utsläpp (International Energy Agency, 

2001).  

 

Det var 2005 som man införde den europeiska handeln med utsläppsrätter, vilket innebar att 

EU nu satte ett nytt konkret utsläppsmål för hela unionen. Det mål som sattes var att man från 

2005 fram till 2030 skulle minska sina utsläpp med 43%, detta i linje med EU:s tidigare 

överenskomna klimatmål. Detta görs genom att man minskar taket för varje år, dels för att 

minska årliga utsläppen, dels för att ett värde på utsläppsrätterna ska uppstå och då tvinga 

företag att hitta billigare och energisnålare lösningar (Naturvårdsverket, 2021c). 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att se hur förändringen av gratis tilldelning av utsläppsrätter under fas 

3 har påverkat mängden utsläpp för svenska branscher. EU ETS är uppdelad i fyra 

handelsperioder. Under fas tre, som pågick mellan 2013 och 2020, infördes striktare 

restriktioner kring gratis tilldelning av utsläppsrätter samt en årlig minskning av taket sattes till 

1,74 procent. 

 

1.3.1 Ger gratis tilldelning av utsläppsrätter någon effekt på mängden utsläpp för branscherna 

El och fjärrvärme, Papper och kartong samt Raffinaderi. 

 

1.3.2 Uppvisar dessa tre svenska branscher inom EU ETS signifikanta skillnader i 

medelvärdet av utsläpp i jämförande med medelvärdet av utsläpp hos resterande 

svenska branscher under fas 3. 
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2. Bakgrund 

2.1 Hur funkar EU ETS 

EU ETS infördes 2005 och målet med det ekonomiska styrmedlet är att minska klimatpåverkan 

och nå de klimatmål som EU satt upp. Handeln med utsläppsrätter ska vara kostnadseffektivt 

och inte ha för stor påverkan på den ekonomiska utvecklingen samtidigt som utsläppen ska 

minska. Utifrån de klimatmål som finns inom EU sätts ramen för ett maxantal på mängd utsläpp 

som får släppas ut inom EU under ett år och därmed också ett tak på hur många utsläppsrätter 

som EU har, detta kallas ”cap and trade”. Där trade står för en auktionsmarknad där man kan 

köpa och sälja utsläppsrätter (European Comission, 2022a).  

 

Utsläppsrätterna delas ut gratis eller auktioneras ut till de deltagande anläggningar i systemet 

och en utsläppsrätt ger rätt till att släppa ut ett ton koldioxid. Anläggningarna redovisar sina 

utsläpp årligen och beroende på om de har ett överskott eller underskott kan de därefter sälja 

eller köpa utsläppsrätter mellan varandra. Ett överskott av utsläppsrätter kan också sparas. 

Handel med utsläppsrätter sker på en särskild marknad som fungerar som en aktiebörs. Priset 

styrs av utbud och efterfråga och när det sätts ett pris för utsläppsrätter skapas ett penningvärde 

för att släppa ut växthusgaser. För tillfället sänks utsläppstaket med 2,2 procent varje år fram 

till 2030, för att nå de klimatmål som satts upp av EU med att minska utsläppen av växthusgaser 

med 43 procent mellan 2005 och 2030 (Naturvårdsverket, 2021c). Marknaden där man handlar 

kallas European Energy Exchange, EEX, och ligger i Leipzig, Tyskland. Auktioner sker tre 

dagar varje vecka, måndag, tisdag och torsdagar, där budgivare har minst två timmar på sig att 

buda på utsläppsrätterna. De kan lägga flera olika bud på olika mängd utsläppsrätter och när 

budgivningen är slut sätter EEX ett marknadspris på rätterna. Oavsett vad budgivarna har lagt 

för bud får alla som har lagt bud över EEX’s bestämda marknadspris betala samma pris 

(European Commission, 2022d). 

 

De branscher som ingår i handeln för utsläppsrätter är industrier, verksamheter som producerar 

el och värme samt flygtrafik. Dessa verksamheter står för ungefär 40 procent av EU:s totala 

klimatutsläpp och de verksamheterna måste delta i handelssystemet. Totalt ingår cirka 11 000 

anläggningar och cirka 500 flygbolag. De länder som ingår i EU ETS är EU:s 27 

medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein (Naturvårdsverket, 2021d).  
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Om reglerna för EU ETS inte följs kan ett företag behöva betala böter. När de släpper ut mer 

än vad de har rätter till, kan de antingen köpa fler rätter på auktion eller får de betala en 

sanktionsavgift. Företagen kan även behöva betala böter om de inte lämnar in utsläppsrapporter 

i tid (Naturvårdsverket, 2021g). 

 

2.1.1 Fördelning av utsläppsrätter 

Förutom de utsläppsrätter som företag får köpa på marknaden tilldelas en viss del gratis. 

Anledningen till att det finns vissa utsläppsrätter som tilldelas gratis är för att minska risken att 

produktionen flyttas till andra länder som inte har lika strama klimatmål, så kallad carbon 

leakage som förklaras mer ingående i nästa del. Varje år utfärdas nya utsläppsrätter. Beslutet 

som är antaget nu, 2021–2030, är att 57 procent av utsläppsrätterna ska auktioneras ut och 43 

procent av utsläppsrätterna ska delas ut gratis. Syftet med systemet är att fördela utsläppsrätter 

via auktion för att förorenaren ska betala för sina utsläpp (eng. polluter pays principle). Intäkter 

från försäljningen av utsläppsrätter fördelas ut till statskassan för EU:s medlemsländer 

(Naturvårdsverket, 2021a).  

 

2.1.2 Carbon leakage 

En av riskerna som finns med handeln av utsläppsrätter är carbon leakage, framför allt inom 

industrisektorn. Carbon leakage innebär att företag kan flytta en anläggning utanför EU på 

grund av att utsläppsrätterna är för dyra eller att klimatpolitiken är för stram. Därför har man 

valt att tilldela ett högre antal gratis utsläppsrätter till de företag som löper risk för carbon 

leakege för att täcka 100 procent av anläggningens utsläpp (European Comission, 2022f). Ett 

av de företag som tilldelas gratis utsläppsrätter är Preem som blev omdebatterat när de ansökte 

om att bygga ut sitt raffinaderi och öka sina utsläpp till det dubbla 2016. Debatten uppstod 

eftersom det ansågs gå emot Sveriges klimatmål (Lundbjörk, 2019). Efter en överklagan från 

Naturskyddsföreningen tog regeringen över beslutet, dock drog Preem tillbaka sin ansökan 

innan regeringen hann komma med ett beslut (TT, 2021). Per Abrahamsson, dåvarande 

affärsområdeschef för raffinering vid Preem fram till 2020, menade att de inte släpper ut lika 

mycket som andra raffinaderier runt om i världen, och om inte efterfrågan förändras kommer 

koldioxiden att släppas ut av någon annan (TT, 2018).  

 

2.1.3 Fyra handelsperioder 

EU ETS är uppdelad i fyra handelsperioder. Införandet 2005 till 2007, fas 1, var en 

introduktionsfas för systemet och det skedde endast gratis tilldelning av utsläppsrätter. 
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Däremot var det inte mjöligt att spara utsläppsrätter till ett senare tillfälle, efter ett år blev 

utsläppsrätterna annullerade. Den andra handelsperioden, fas 2, varade mellan 2008 och 2012 

och klimatmålen för Kyotoprotokollet stod i centrum. 2013 till 2020, fas 3, skedde stora 

förändringar med regleringen för hur utsläppsrätter delas ut, andelen gratis tilldelade rätter 

minskade till 43 procent (Naturvårdsverket, 2021b). Det är även i fas 3 det beslutades att EU 

ska bestämma ett gemensamt tak på utsläpp för alla medlemsländer. Tidigare under fas 1 och 

2 har det beslutats om en nationell plan för utsläppstaket som därefter behövts bli godkänd av 

EU-kommissionen. Taket sattes bland annat utifrån utsläpp som skett de senaste åren, 2008–

2012, med justering för företag som lämnat systemet. En årlig minskningstakt på 1,74 procent 

bestämdes och utsläppstaket för 2013 beslutades om 2 084 301 856 ton koldioxid. Om 

minskningstakten bibehålls ska utsläppen ha minskat med 21 procent vid ingången i fas 4, 2021 

i jämförelse med starten 2015 (Löfgren et al., 2015).  

 

Inför fas 3 infördes ett nytt sätt att fördela gratis utsläppsrätter. I stället för att basera 

beräkningar på hur mycket en anläggning har släppt ut historiskt ska ett riktmärke följas där 

utsläpp per producerad enhet multipliceras med produktionskvantiteten. I ekvation 1 visas 

beräkningen på hur utsläppsrätter tilldelas, där v är värdet i utsläpp CO2 per produkt och q är 

antal producerade varor. 2013 fick anläggningarna 80 procent av det beräknade beloppen, men 

denna siffra har sedan dess minskat till 30 procent 2020 och förväntas fortsätta minska till att 

bli 0 procent 2030. Ekvation 1 multipliceras med 0,3 för att beräkna 30 procent av produktionen 

och det är denna mängd utsläppsrätter anläggningarna blir tilldelade (European Commission, 

2022f). 

Tilldelningen av utsläppsrätter = (𝑣 × 𝑞)   (1) 

 

Energisektorn blir i regel inte tilldelade gratis utsläppsrätter när de nya riktmärkena infördes i 

fas 3. Däremot kan energisektorn i medlemsstater få gratis tilldelning om det kan kopplas till 

modernisering av sin elproduktion. Det kan finnas svårigheter för vissa anläggningar att 

överföra kostnader för utsläppsrätter till kunden, vilket leder till att specifika anläggningar blir 

berättigad till tilldelning av gratis utsläppsrätter. Av den anledningen motiveras det att 

anläggningarna inom El och fjärrvärme inte tilldelas utsläppsrätter, med undantag för 

modernisering, eftersom de kan överföra kostnaderna för utsläppshandeln på produkterna 

(Europeiska revisionsrätten, 2020).  
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I fas 3 ska de tilldelade utsläppsrätterna beräknas av riktmärke, som nämnts ovan, för 

producerad enhet. Det finns en alternativ metod om det är svårt att beräkna utsläpp per 

producerad enhet vilket är kopplat till värme- och bränsleförbrukning. När ett företag ska 

ansöka om fri tilldelning behövs utsläpp per producerad enhet rapporteras, med undantag för 

förbränning av biomassa. De industrianläggningar som använder sig av biomassa brukar därför 

ha en större kvot tilldelade utsläppsrätter än de använder sig av (Europeiska revisionsrätten, 

2020). V. Löfvenberg på naturvårdsverket menar att industrin för papper och kartong är ett 

exempel på det (personlig kommunikation, 17 maj 2022). 

 

I slutet av fas 3 och början på fas 4, åren 2020 och 2021 har pandemin covid-19, påverkat 

utsläppen på olika sätt. Det sker en produktionsminskning under 2020 och därmed även en 

större reducering av utsläpp. Under 2021 skedde en ekonomisk återhämtning och utsläppen 

tillsammans med produktionen ökade igen (Naturvårdsverket, 2022a). 

 

I den pågående fjärde handelsperioden, fas 4, 2021 till 2030 har den årliga minskningen av 

utsläppstaket reglerats till 2,2 procent (Naturvårdsverket, 2021b). Det är i denna period som 

målet är att nå minst 43 procent minskning av utsläppen innan 2030, detta är halvvägs till målet 

2050, då EU vill vara helt klimatneutrala. För att kunna nå detta mål är ett alternativ att försöka 

strama åt EU:s marknadsstabilitetsreserv (European Commission, 2022e).  

Marknadsstabilitetsreserven skapades för att ha en buffert med utsläppsrätter och den aktiveras 

när skillnaden mellan utsläppstaket och utsläpp är för stort. Vid ett överskott av utsläppsrätter 

inom systemet förs de in i reserven i stället för att åka tillbaka ut i marknaden, i reserven är de 

inte tillgängliga. Vid ett underskott av utsläppsrätter kommer en viss mängd utsläppsrätter föras 

tillbaka till systemet från marknadsstabilitetsreserven (Naturvårdsverket, 2021e). Från och med 

2023 och framåt får marknadsstabilitetsreserven bara innehålla så många utsläppsrätter som 

tidigare år auktionerades ut. Resterande rätter är inte giltiga längre. Man kommer under fas 4 

fortsätta att ta carbon leakage i beaktande men det är bara anläggningar i hög risk som kommer 

att bli tilldelade 100 procent gratis utsläppsrätter i förhållande till sin produktion. För resterande 

anläggningar planeras det att fasa ut gratis rätter från och med 2026 ner till 0 procent vid 2030 

(European Commission, 2022e). 
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2.1.4 Övervakning av utsläpp 

Inom EU ETS finns något som kallas “ETS compliance cycle”, vilket är övervakningen, 

rapporteringen och verifikationen av utsläpp som görs årligen. Alla inom EU ETS måste ha en 

godkänd övervakningsplan som ska visa företagets plan för övervakning och rapportering av 

sina utsläpp (European Commission, 2022c). Det är EU-förordningen Monitoring and 

Reporting Regulation, (MRR) som reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp. 

Det är dock upp till företagen att se till att deras plan är uppdaterad och följer MRR. Utsläppen 

rapporteras till EU varje år och verifieras för att företagen sedan ska ge ifrån sig utsläppsrätter 

som täcker den mängd koldioxid som man har släppt ut (Naturvårdsverket, 2021f).å 

Naturvårdsverkets hemsida står det så här om vad ett övervakningsplan behöver innehålla:  

 

I övervakningsplanen ska bland annat följande framgå: 

• Vilken verksamhet som bedrivs. 

• Alla utsläppskällor och bränsle-/materialmängder och hur stora utsläppen från dessa är. 

• Vilka metoder och övervakningsnivåer som tillämpas för respektive bränsle-

/materialmängd, dels avseende aktivitetsdata (mängden) och beräkningsfaktorer 

(exempelvis värmevärde, kolinnehåll, emissionsfaktor, biomassafraktion). 

• Övergripande beskrivningar av rutiner och förfaranden. 

(Naturvårdsverket, 2021f) 

 

2.2 Tidigare forskning 

EU ETS är ett område det forskats på kontinuerligt sedan införandet 2015. Cap-and-trade är ett 

välkänt fenomen och den bakomliggande ekonomiska teorin har forskats på långt innan 

införandet av EU ETS. Dessa studier har lagt grund och vägledning för denna uppsats 

(Hoffmann, 2007; Brohé & Burniaux. 2015; Löfgren et al., 2013b) 

 

Hoffman (2007) undersökte effekten av EU ETS för företags investeringsbeslut i en fallstudie 

på den tyska energisektorn. Vid tidpunkten fanns det endast lite empiriskt bevis på de faktiska 

effekterna. Slutsatsen för denna studie visar att den grundläggande idén av handelssystemet 

fungerar. Det visar även att priset för utsläppsrätterna korrelerade med företags beslutsfattande 

i investeringar med begränsade risker samt på att tekniska förändringar som kommit till följd 

av EU ETS existerar. Med större investeringsbeslut där det krävs längre amorteringskrav var 

inte regleringen av utsläpp till följd av systemet optimal i utsläppsrättshandelsystemet första 

fas 2005-2007. Detta för elproduktion med låga koldioxidutsläpp (Hoffmann, 2007). 
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Brohé och Burniaux (2015) har undersökt om EU ETS skapar tillräckligt med incitament för 

att investera i energieffektivare teknik och förnybara energikällor. Undersökningen är baserad 

på intervjuer med företag från Belgien som tillhör EU ETS. De dåvarande låga priserna för att 

köpa överskott för utsläppsrätter i handelssystemet brukar skyllas på EU:s bristande klimatmål. 

Artikeln poängterar dock att det finns tre andra faktorer för varför priset är för lågt snarare än 

bristfälliga klimatmål. Klimatmålen tillsattes innan den kommande finanskrisen. Den 

ekonomiska krisen resulterade i en mindre produktion från industribolag och därav fler 

överskott av utsläppsrätter. När beslut fattades om klimatmål som ska vara uppnådda till 2020 

var EU ETS en del av det beslut. Med beslut om mål för fastställdes även två andra mål som 

handlade om förnybar energi och energieffektivitet. Dessa två skapade också en effekt av 

minskade utsläppen och dessa tre komponenter ihop bidrog till ett överskott av utsläppsrätter. 

Detta bidrar till en obalans mellan utbud och efterfråga och priserna skulle kunna vara mycket 

högre (Brohé & Burniaux, 2015).  

 

Artikeln menar även på att priskänsligheten för utsläppsrätter påverkar beslutsfattandet om 

investeringar i miljöteknik, speciellt när priset på utsläppsrätter har varit för lågt. Ett förslag 

för hur handeln med utsläppsrätter skulle fungera mer effektivt är om dess effekter mer skulle 

likna skattens egenskaper. Detta skulle kunna inkludera ett minimumpris för koldioxid, vilket 

vid tidpunkten EU varit emot (Brohé & Burniaux, S. 2015).  

 

Det poängteras att den aktuella forskningen endast är en småskalig analys inom vissa sektorer. 

Därav behöver det inte ge ett rättvist resultat för EU ETS effekter på investeringar mer 

storskaligt och i andra sektorer. Dock visar deras forskningen att resultatet tyder på att det inte 

endast kan förlita sig på ett ekonomiskt system för att främja större investeringar i produktionen 

för teknik som reducerar koldioxidutsläpp. Brohé och Burniaux (2015) menar att EU ETS kan 

behövas kompletteras med investeringar i forskning, utveckling samt teknik. 

 

Löfgren et al., (2013) har undersökt EU ETS påverkan på både stora och små investeringar och 

i grön energi genom att blanda annat använda sig av different-in-different analys. Detta för att 

se effekten av ETS på små investeringar under perioden 2002–2008. De har använt företag som 

inte är en del av ETS som kontrollgrupp. De har också använt sig av before- and after analys 

för att undersöka ETS effekt på stora investeringar. Då har man tittat på bara företag inom ETS. 
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Enligt artikeln har införandet att EU ETS inte haft någon betydande effekt på företagens 

investeringar (Löfgren et al., 2013). 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras den ekonomiska teoretiska bakgrunden kring utsläppshandeln. Det 

presenteras hur företag vinstmaximerar i linje med systemet med utsläppsrätter och hur 

utsläppshandeln skapar incitament till reduceringar av utsläpp samt incitament till investering 

av energisnålare teknik.  

3.1 Handel med utsläppsrätter  

Skatter och handel med utsläppsrätter är ekonomiska instrument som har flera likheter. Båda 

instrumenten är fokuserade på priset för varan och syftet är att reducera kostnaden på samhället 

för miljöförstöring. Skillnaden är att priset för skatten blir en avgift för varje enhet vilket ska 

vara lika med marginalkostnaden för negativa externaliteter. Handeln med utsläppsrätter räknar 

i stället ett tak på hur många utsläpp som får ske, och priset per enhet lämnas därefter till 

marknaden (Mathis et al., 2017). Crettez (2004) påvisar att det finns tre fördelar med handeln 

med utsläppsrätter. Marknaden med utsläppsrätter reducerar utsläpp eftersom det ökar 

kostnaderna för att förorena. Det skapas ett större incitament för företag att minska sina utsläpp 

för en mindre kostnad än att köpa utsläppsrätter. Systemet ger frihet till företagen att besluta 

om hur och när de ska reducera sina utsläpp (Crettez 2004). Syftet med utsläppsrätter är att 

vinstmaximerande bolag ska vilja minska sina utsläpp till den grad där marginalkostnaden för 

att minska sina utsläpp är högre än priset på att köpa utsläppsrätter på marknaden. De 

marginella kostnaderna för att reducera utsläpp bland företag ska var lika för att nå ett givet 

utsläppsmål för minsta möjliga kostnad. För att detta ska vara effektivt krävs det är priset för 

utsläppsrätter kan reflektera verkligheten av kostnader av utsläppsminskning för att kunna nå 

de uppsatta målen (Hintermann et al., 2016).  

 

Crettez (2004) menar att en jämvikt med handeln med utsläppsrätter är bättre än laissez-faire2 

jämvikten, det eftersom utsläpp minskar. I en Laisses-faire jämvikt är företag fria att släppa ut 

den mängd utsläpp de önskar vilket i sin tur genererar ren vinst eftersom det är en privat vara 

som inte betalas för. I en ekonomi med utsläppsrätter genereras inte maximal vinst, eftersom 

det finns ett pris på att förorena. Däremot tillfaller rätten att släppa ut företaget i fråga och blir 

en tillgång att förorena till den grad rätterna räcker till. 

 

 

2 Ekonomiskt begrepp där företag beslutar fritt om hur de ska allokera sina resurser bäst, detta utan inblandning 

av staten om hur samhällsekonomin bäst ska fungera (Nationalencyklopedin, laissez-faire). 
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EU bestämmer den aggregerade minskning av koldioxid som behövs göras för att nå den 

optimala utsläppsnivån för samhället där E* = ∑e*3 där det utfärdas ett antal utsläppsrätter för 

att nå den optimala nivån. En fördelning sker och varje företag får 𝑒𝑖0  utsläppsrätter. Företaget 

får därefter släppa ut i linje med deras utsläppsrätter där företaget vinstmaximerar enligt 

ekvation 2.  

 

𝑚𝑎𝑥𝑃𝑞𝑖 − 𝑐𝑖(𝑞𝑖 , 𝑎𝑖) + 𝑝𝑒(𝑒𝑖0 − 𝑒𝑖(𝑞𝑖 , 𝑎𝑖)   (2) 

 

Där P är priset på produkten, q är kvantiteten, i är det aktuella företaget, c är de marginella 

kostnaderna, a är minskning av utsläpp, p är priset för en utsläppsrätt och e är utsläpp. När 

första ordningens villkor används för ett företag med en positiv kostnad för produktion och 

utsläppsminskning får vi fram ekvationerna 3 och 4.   

 

𝑃 = 𝑐′𝑞 + 𝑝𝑒𝑒′𝑞      (3) 

𝑐′𝑎 = −𝑝𝑒𝑒′𝑎       (4) 

 

 

Ekvation 3 och ekvation 4 antyder att pe är lika med den marginella skadan av utsläpp och är 

därav det rätt satta priset för den negativa externaliteten. Att skapa incitament som dessa för 

utsläppsminskning innebär att resurser har som utgångspunkt att utnyttjas på bästa möjliga sätt. 

Dock för att det ska ske, behövs praktiska problem övervinnas för att incitamenten ska fungera. 

Det behövs en äganderätt, såsom varaktighet samt pålitlighet av varan. Dessa karaktärer tar tid 

att bygga upp, särskilt vid bristande kunskap kring naturresurser och dess bakomliggande 

ekosystem samt hur det ska förvaltas. Beslut om antal, varaktighet, giltighet för utsläppsrätterna 

är avgörande för hur systemen ska fungera. Delvis för att utsläppsrätten innebär överföring av 

väsentliga äganderätter men även överföring av faktiska pengar (Sterner & Coria, 2012).  

 

Handel med utsläppsrätter har minskat administrativa kostnader och uppmuntrat till en 

självfungerande marknad. Eftersom mekanismen är enkel, bygger på faktiska mätningar av 

utsläppsnivåer och har en förbestämd fördelning av utsläppsrätter, minskar 

transaktionskostnaderna mellan tillståndsmyndigheten och företag (Sterner & Coria, 2012).  

 

3 E* = Optimal utsläppsnivå för samhället. e* = Optimal nivå av utsläpp för enskilt företag 
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3.2 Investering i ny teknik 

Figur 1 visar att förorenaren följer marginalkostnadsfunktionen MCER. Den statliga 

myndigheten utfärdar säljbara utsläppsrätter vilket representerar enheterna mellan C och J på 

den horisontella axeln. Detta skapar ett marknadspris på P1 per enhet. Om ett företag har ett 

vinstmaximerande beteende, kommer detta ekonomiska instrument att leda till att företaget inte 

släppa ut mellan 0 och C på den horisontella axeln i figur 1 men fortsätta att släppa ut CJ-

enheter. Om antagandet lyder att en innovation är möjlig för att kontrollera utsläpp, kommer 

marginalkostnadskurvan i framtiden i stället representeras av MC’ER. Det krävs en initial 

investering för innovationen. Förorenare är en del av det hela och en eventuell minskning av 

en förorenarens utsläpp kan värderas i likhet med den samhälleliga nyttan av 

koldioxidminskning medan den samhälleliga marginella nyttan från utsläppsreduktionen 

förblir oförändrad. Optimaliteten nås till den grad där de marginella kostnaderna är lika med 

priset (den marginella nyttan) (Downing & White, 1986).  

 

 

Figur 1. Marginalkostnad för diverse politiska instrument (Downing & White, 1986) 
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4. Metod 

I denna del redogörs vilken metod som använts för att svara på syftet med uppsatsen. Avsnittet 

redovisar tillvägagångssättet för hämtning av data, hur datan har hanterats samt redogörelse för 

studiens t-test. 

 

4.1 Litteratursökning 

Vid informationssökning av tidigare forskning samt bakgrund har det gjorts en litteraturstudie. 

Information som används består av vetenskapliga artiklar, rapporter men även information på 

EU:s samt Naturvårdsverkets hemsida. Artikelsökning har gjorts via Google scholar samt 

Göteborgs universitetsbiblioteks söktjänster där vidare vetenskapliga publikationer har funnits 

genom att titta på de som har citerat den aktuella publikationen. Sökord som använts har varit 

“EU ETS”, “Cap and trade”, “Carbon leakage”, “utsläppsrätter”, “EEX”.  

 

4.2 Metodval 

Det finns två olika metodval, kvantitativ samt kvalitativ undersökning. En kvantitativ 

inriktning innebär mätningar vid datainsamling samt bearbetning av statistik. Med den 

kvalitativa delen talas det mer om de “mjuka” värdena vid datainsamling. Det som avgör vilken 

metod som ska användas är hur frågeställningen är upplagd. En kvantitativ undersökning 

används när statistisk bearbetning samt analysmetoder används vid svar på frågor där skillnader 

ska påvisas, När det ska undersökas frågeställningar som upplevelser eller underliggande 

mönster passar det bättre med en kvalitativ metod (Patel & Davidson, 2019). Uppsatsen utgår 

från den kvantitativa metoden då den passar bäst för att besvara frågeställningen för att påvisa 

skillnaden mellan branscher. Statistiken som används är deskriptiv vilket enligt Patel och 

Davidsson (2019) beskriver i siffror det insamlade materialet. 

 

4.3 Data och urval  

Den data som används i uppsatsen är hämtad från Naturvårdsverket (2022b) och visar 

rapporterade utsläpp och tilldelade utsläppsrätter i Sverige. Den är uppdelad årsvis och visar 

både enskilda företags utsläpp och samlade branschers utsläpp från 2005–2021. För att besvara 

frågeställningen används ett icke slumpmässigt urval, vilket betyder att datan inte samlats in 

slumpmässigt utan är mer hämtad från specifika grupper (eng. nonprobability sampling) 

(Kalton, 1983). Studien syftar till att undersöka effekten av gratis tilldelade rätter på 

minskningen av utsläpp. Det icke-slumpmässiga urval som undersöks är population mellan år 
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2013–2020 eftersom uppsatsen syftar till att undersöka handelsrättssystemet under fas 3. 

Urvalet ansågs väsentligt på grund av att det i den valda fasen tillkom nya restriktioner kring 

utsläppshandeln vilket kan ge en signifikant skillnad på mängden utsläpp. Det har även skett 

ett urval av populationen för tre branscher inom handelssystemet som har undersökt vidare. 

Dessa branscher är El och fjärrvärme, Papper och kartong samt Raffinaderi. El och fjärrvärme 

är den största branschen i handelssystemet medan Raffinaderi är den minsta. Trots skillnaden 

i storlek på branscherna är det inte lika stor signifikant skillnad på antal utsläpp, av den 

anledningen var det intressant att titta närmre på dessa två branscher. Varför branschen Papper 

och kartong är med i urvalet är på grund av att de gratis tilldelade utsläppsrätterna tilldelas 

baseras på värme- och bränsleförbrukning (V. Löfvenberg, personlig kommunikation, 17 maj, 

2022).   

 

Uppsatsen använder sig av data på auktionspriserna och auktionsvolymen som är hämtad från 

European Energy Exchange AG (2022). Datan visar alla auktioner som gjorts varje vecka 

mellan åren 2013 och 2020. För att kunna jämföra priserna genom åren på ett mer hanterbart 

sätt har ett medelvärde på priser och volym tagits fram för varje år. Av de olika variablerna 

som fanns i datan tog priserna och volymen auktionerade rätter ut som mest relevant, dels 

eftersom priserna kan ha en effekt på utsläppen och för att volymen ger perspektiv på hur 

mycket utsläpp som köpt på marknaden.  

 

4.4 Metod för resultat 

Med det urval som valts ut utifrån datan från Naturvårdsverket (2022b) har olika beräkningar 

gjorts som baseras på de totala utsläppen per sektor mellan 2013–2020. Utefter den 

sammanställningen visas den procentuella förändringen av utsläpp mellan de angivna åren för 

att se effekten av vad de nya restriktionerna haft på minskning av utsläpp. Eftersom de olika 

sektorerna har olika många anläggningar, beräknades ett medelvärde ut på utsläpp per 

anläggning, per bransch alla år mellan 2013–2020 för att se genomsnittliga utsläpp per 

anläggning. Initialt ska utsläppstaket för EU minskas med 1,74 procent varje år och därav sker 

en beräkning på den årliga procentuella minskningen i för varje bransch mellan 2013 och 2020. 

Det sker också en beräkning på den årliga totala procentuella minskning för alla branscher 

inom handelssystemet i Sverige mellan 2013 och 2020. Detta för att undersöka om 

utsläppsminskningen på den svenska marknaden följer samma minskningstakt som 

utsläppstaket är satt. 
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Under fas 3 förändrades beräkningen om hur gratis utsläppsrätter fördelades och för att 

diskutera effekten av tilldelade rätter på utsläppsminskningen beräknas även antal tilldelade 

rätter för varje bransch, totalt för branscher men även hur stor procentuell del av de faktiska 

utsläppen som är gratis utsläppsrätter.  

 

4.4.1 T-tester 

T-est (eng. independent samples t-test) jämför medelvärden för två grupper. Det finns inget 

antagande om en normal fördelning i grupperna, men det finns ett antagande om att 

standardavvikelserna är lika (Ross & Willson, 2017).  Ross och Willson (2017) påvisar att om 

grupperna är ovanliga kommer ett t-test med olika storlekar på stickprovet inte ge ett bra 

resultat. En tumregel för att bestämma om standardavvikelsen är lika är om förhållandet mellan 

den större standardavvikelsen och den mindre standardavvikelsen är mindre än 2. Om storleken 

på stickproverna är lika har det ingen större betydelse, om stickproverna däremot är olika i 

storleken kan det finnas problem att tolka resultatet från testerna. I detta fall kan den 

signifikanta nivån skilja sig från det normala och nivån för alfavärdet bör vara litet och enligt 

Ross och Willson (2017) vid 0,001 för att minimera risken för att förkasta nollhypotesen 

felaktigt.  

 

T-testet testas från nollhypoteserna 

 

𝐻0: 𝜇1 =
(𝜇2 + 𝜇3 + 𝜇4 + 𝜇5 + 𝜇6 + 𝜇7 + 𝜇8 + 𝜇9)

8
 

𝐻0: 𝜇7 =
(𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇3 + 𝜇4 + 𝜇5 + 𝜇6 + 𝜇8 + 𝜇9)

8
 

𝐻0: 𝜇8 =
(𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇3 + 𝜇4 + 𝜇5 + 𝜇6 + 𝜇7 + 𝜇9)

8
 

 

 

𝜇1= El och fjärrvärme, 𝜇2= Järn- och stålindustri, 𝜇3= Kemi, 𝜇4= Livsmedelsindustrin, 𝜇5= 

Metallindustrin (exkl. järn och stål), 𝜇6= Mineralindustrin (exkl. metaller), 𝜇7= Papper och 

Kartong, 𝜇8= Raffinaderi samt 𝜇9= Övrig industri.  
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Syftet med utförandet av t-testerna är att undersöka storleken på utsläpp för varje bransch. Detta 

för att se om de genomsnittliga utsläppen för en specifik bransch har signifikanta skillnader 

gentemot de genomsnittliga utsläppen för resterande branscher mellan år 2013–2020. 
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5. Resultat 

De branscher som undersökts närmre är El och fjärrvärme, Papper och kartong samt 

Raffinaderi. Den branschen med flest anläggningar i systemet är El och fjärrvärme vilket 

påvisas i tabell 1 med antal observationer mellan år 2013–2020. Den minsta branschen är 

Raffinaderi, där det endas ingår 5 anläggningar förutom 2015 då 6 ingick. Av de totala 

anläggningarna som är en del av systemet ingår 77 procent i El och fjärrvärme, 7 procent i 

Papper och kartong och 1 procent i Raffinaderi. 

 

Tabell 1 

Antal observationer för branscherna i urvalet mellan 2013–2020 

Branscher El och 

fjärrvärme 

Papper och 

kartong 

Raffinaderi Alla svenska 

branscher 

2013 571 55 5 796 

2014 558 52 5 770 

2015 539 50 6 744 

2016 599 49 5 749 

2017 594 49 5 744 

2018 592 49 5 741 

2019 593 49 5 741 

2020 601 48 5 742 

 

5.1 Utsläpp 

Skillnaderna i antal anläggningar som visas i tabell 1 resulterar i olika utsläppsmängder i 𝐶𝑂2 

ton vilket påvisas i tabell 2 men även i figur 2 som en graf. El och fjärrvärme släpper ut störst 

mängd 𝐶𝑂2 ton och därefter hamnar Raffinaderi trots att den branschen har markant färre 

anläggningar som ingår i systemet. I tabell 2 visas även totala utsläppen för svenska branscher 

som ingår i systemet. Vid en beräkning av medelvärdet på branschernas procentuella utsläpp 

av de totala utsläppen visas att El och fjärrvärme släpper ut i genomsnitt 22 procent av de totala 

utsläppen, Papper och kartong släpper ut 4 procent av de totala utsläppen och Raffinaderi 

släpper ut 14 procent av de totala utsläppen. 
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Tabell 2 

Totala utsläpp i 𝐶𝑂2 ton mellan 2013–2020 för branscherna i urvalet samt totala utsläpp 𝐶𝑂2 

ton för alla svenska branscher inom systemet 

År/Bransch El och 

fjärrvärme 

Papper och 

kartong 

Raffinaderi Alla svenska 

branscher 

 

2013 5 049 972 850 223 2 596 336 19 319 480  

2014 4 174 216 684 992 2 805 586 19 344 554  

2015 4 254 070 645 423 2 867 150 19 236 094  

2016 4 529 247 708 870 2 637 710 19 738 547  

2017 4 041 223 707 051 2 745 232 19 667 592  

2018 4 433 872 787 043 2 875 171 19 856 220  

2019 3 944 738 696 323 2 281 280 18 771 147  

2020 3 182 517 616 606 2 172 035 16 520 995  

 

 

Figur 2: totala utsläpp i 𝐶𝑂2 mellan 2013–2020 för branscherna i urvalet 

 

De olika branscherna har olika många anläggningar och släpper ut olika mängd 𝐶𝑂2 ton. För 

att få en mer representativ bild över hur mycket varje bransch släpper ut har en beräkning gjorts 

för att räkna ut medelvärdet för utsläpp i 𝐶𝑂2 ton per anläggning inom urvalsbranscherna samt 

inom alla svenska branscher totalt, som ingår i handelssystemet.  
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Tabell 3:  

Medelvärde för utsläpp i 𝐶𝑂2 ton per anläggning i urvalsbranscherna samt per anläggning i 

alla svenska branscher totalt.  

Bransch El och 

fjärrvärme 

Papper och 

kartong 

Raffinaderi Alla svenska 

branscher 

2013 8844 15 459 519 267 24 271 

2014 7481 13 173 561 117 25 123 

2015 7893 12 909 477 858 25 855 

2016 7561 14 467 527 542 26 353 

2017 6803 14 430 549 046 26 435 

2018 7490 16 062 575 034 26 797 

2019 6652 14 211 456 256 25 332 

2020 5295 12 846 434 407 22 265 

 

Detta resulterar i att branschen för El och fjärrvärme, som har flest anläggningar, har betydligt 

mindre utsläpp per anläggning i jämförelse med Raffinaderi. En anläggning inom Raffinaderi 

släpper i genomsnitt ut 1925% mer än genomsnittet av utsläpp per anläggning räknat på alla 

branscher i Sverige. I Figur 3 visas tydligt hur mycket mer en anläggning inom Raffinaderi i 

genomsnitt släpper ut i jämförelse med de andra två branscherna i urvalet. En anläggning inom 

Papper och kartong släpper i genomsnitt ut 44% mindre än genomsnittet av utsläpp per 

anläggning räknat på alla branscher i Sverige. En anläggning inom El och fjärrvärme släpper 

ut 71% mindre än genomsnittet av utsläpp per anläggning räknat på alla branscher i Sverige. 

 

 

Figur 3: medelvärde för utsläpp i 𝐶𝑂2 ton per anläggning i varje sektor  
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5.1.1 Minskning av utsläpp 

Det har gjorts en beräkning på hur minskningstakten har sett ut i de olika branscherna under 

fas 3. Detta samt den procentuella minskningen för alla svenska branscher inom systemet totalt 

visas i tabell 4. Den sista kolumnen i tabell 4 visar även de 1,74 % som EU har satt som takets 

minskning under fas 3. Även om El och fjärrvärme är den bransch som släpper ut störst mängd 

koldioxid har den branschen den största procentuella minskningen totalt under fas 3. 

Raffinaderi har procentuellt haft den minsta totala minskningen av utsläpp under fas 3. Alla tre 

branscherna har en större procentuell minskning än den sammanlaga minskningen av alla 

svenska branscher, dock har ingen av de tre branscherna en konstant minskning under fas tre 

utan fluktuerar mellan stora och små minskningar över åren samt ökningar vissa år. De största 

procentuella minskningarna sker 2014 för Papper och kartong, 2019 för Raffinaderi och 2020 

för El och fjärrvärme. 

 

Tabell 4 

Procentuell förändring av utsläpp inom urvalsbranscherna samt totalt för alla svenska 

branscher inom systemet och utsläppstakets minskning från år 2013–2020  

Branscher  El och 

fjärrvärme 

Papper och 

kartong 

Raffinaderi Alla svenska 

branscher 

Utsläppstakets 

minskning 

2013 - - - - - 

2014 -17,30% -19,40% 8,10% 0,13% -1,74% 

2015 1,90% -5,80% 2,20% -0,56% -1,74% 

2016 6,50% 9,80% -8,00% 2,61% -1,74% 

2017 -10,80% -0,30% 4,10% -0,36% -1,74% 

2018 9,70% 11,30% 4,70% 0,96% -1,74% 

2019 -11,00% -11,50% -20,70% -5,46% -1,74% 

2020 -19,30% -11,40% -4,80% -11,99% -1,74% 

Total 

förändring 

-37,00% -27,50% -16,30% -14,49% -11,56% 

 

Under fas 3 har utsläppstaket för hela EU minskat med 1,74 procent årligen, vilket betyder att 

målet är att de totala utsläppen för EU ska minska med 1,74 procent varje år. I tabell 4 går det 

att utläsa att de totala svenska utsläppen inom handelssystemet inte håller lika hög takt i 

utsläppsminskningen förrän år 2019–2020 då en mycket högre minskningstakt visas. Sista 
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raden i tabell 4 påvisar att urvalsbranscherna samt alla svenska branscher totalt har en högre 

procentuell minskning totalt än EU:s mål.  

 

5.2 Tilldelade utsläppsrätter 

I tabell 5 visas mängden tilldelade utsläppsrätter i ton 𝐶𝑂2 för varje bransch årligen. El och 

fjärrvärme blir tilldelade flest gratis rätter, de har också flest anläggningar som ingår, dock är 

det många anläggningar som inte får några gratis rätter. Raffinaderi blev tilldelat minst 

gratisrätter totalt, dock är detta uppdelat på 5 anläggningar.  

 

Utdelningen av gratis utsläppsrätter minskar varje år för alla branscher förutom El och 

fjärrvärme som 2017 har en ökning av utsläppsrätter på ungefär 93 procent i jämförelse med 

året innan. 2018 sker dock en kraftig ungefär 62 procent vilket leder till att branschen är tillbaka 

på samma nivå som innan 2017. 

 

Tabell 5 

Tilldelade utsläppsrätter för respektive bransch mellan 2013–2020 

Branscher El och fjärrvärme Papper och kartong Raffinaderi 

2013 8 953 245 4 564 694 2 870 362 

2014 7 854 239 4 419 035 2 803 788 

2015 6 655 299 4 253 084 2 742 141 

2016 6 114 334 3 972 472 2 670 711 

2017 11 788 291 3 741 474 2 604 296 

2018 4 489 190 3 710 351 2 538 002 

2019 3 685 878 3 666 031 2 471 680 

2020 3 018 113 3 525 814 2 464 243 

Totalt 52 558 589 31 852 955 21 165 223 

 

Inom urvalsbranscherna samt totalt för alla svenska branscher är den fria tilldelningen av 

utsläppsrätter stor i relation till de faktiska utsläppen, detta går att utläsa från tabell 6 och tabell 

7. I tabellerna påvisas kvoten av tilldelade rätter inom specifika branscher samt alla svenska 

branscher totalt.  
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Tabell 6 

Procentuell del tilldelade utsläppsrätter av totala utsläpp för respektive bransch under åren 

2013-2020 

Branscher El och fjärrvärme Papper och kartong Raffinaderi 

2013 177% 537% 111% 

2014 188% 645% 100% 

2015 156% 659% 96% 

2016 135% 560% 101% 

2017 292% 529% 95% 

2018 101% 471% 88% 

2019 93% 526% 108% 

2020 95% 572% 113% 

 

 

Tabell 7 

Procentuell del tilldelade utsläppsrätter av de totala utsläppen för alla svenska branscher inom 

systemet i 𝐶𝑂2ton under åren 2013–2020 

Alla svenska branscher 
 

Totala utsläpp 60 286 887 

Tilldelade rätter 99 230 997 

Procentuell del 165% 

 

5.3 Auktioner 

I tabell 8 visas hur medelpriset på en utsläppsrätt har förändrats under åren 2013 till 2020. 

Priserna ökar för varje år med undantag av 2016 och 2020. Mellan 2017 och 2018 sker en 

kraftig höjning och priset går från 5,8 euro till 15,56 euro och sedan igen mellan 2018 och 2019 

då det sker en ökning från 15,56 euro till 24,72 euro. Detta syns tydligt i figur 7.  Inga större 

förändringar sker på medelvärdet på auktionerade volym. Den högsta mängden utsläppsrätter 

som auktioneras var 4 122 527 under 2017.  
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Tabell 8 

årligt medelvärde på auktionspriser och auktionerade volym tCo2 mellan 2013 och 2020 på 

marknaden EEX.  

År Medelvärdet på 

auktionspriser, € 

Medelvärdet på 

auktionerade Volym, tCO2 

2013 4,38 3 464 315 ,17 

2014 5,54 2 367 424 ,24 

2015 7,61 2 761 533 ,82 

2016 5,25 3 282 605 ,13 

2017 5,80 4 122 526 ,70 

2018 15,56 3 920 758 ,37 

2019 24,72 2 750 196 ,76 

2020 24,37 3 102 755 ,76 

 

 

Figur 7: medelvärde på auktionspriser i € mellan 2013 och 2020 

 

5.4 T-test 

För att se om urvalsbranscherna har signifikanta skillnader i utsläpp i jämförelse med 

resterande svenska branscherna har tre independent samples t-test utförts i Stata. Eftersom 

förhållandet mellan urvalsbranschernas standardavvikelse och resterande branschernas 

standardavvikelse är högre än 2 har testet utförds med ett alfavärde på 0,001. Detta för att t-
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testet inte ska felaktigt förkastas, vilket kan ske när stickprovernas storlek har stor variation. 

Nollhypoteserna syftar till att jämföra medelvärdet för 𝐶𝑂2 utsläpp i ton i en specifik bransch 

mot medelvärdet för 𝐶𝑂2 utsläpp i ton i resterande branscher sammanlagt. I tabell 9, tabell 10 

och tabell 11 visas resultatet från t-testet på de olika branscherna. T-tester testades med följande 

nollhypoteser:  

 

1: 𝐻0: 𝜇1 =
(𝜇2+𝜇3+𝜇4+𝜇5+𝜇6+𝜇7+𝜇8+𝜇9)

8
 

2: 𝐻0: 𝜇7 =
(𝜇1+𝜇2+𝜇3+𝜇4+𝜇5+𝜇6+𝜇8+𝜇9)

8
 

3: 𝐻0: 𝜇8 =
(𝜇1+𝜇2+𝜇3+𝜇4+𝜇5+𝜇6+𝜇7+𝜇9)

8
 

 

Utfallet av t-testet för nollhypotes 1 visas i tabell 9 där det visas ett p-värde på 0,000. Hypotesen 

om att de genomsnittliga utsläppen för El och fjärrvärme mellan år 2013 och 2020 är lika med 

de genomsnittliga utsläppen för resterande branscher kan förkastas eftersom p-värdet är lägre 

än alfavärdet 0,001. Att hypotesen förkastas betyder att det med en sannolikhet på 99,9% finns 

en signifikant skillnad i genomsnittliga utsläpp för branschen El och fjärrvärme i jämförelse 

med de andra branscherna.  

 

Tabell 9 

T-test för bransch el och fjärrvärme 

Bransch Observationer Medelvärde utsläpp 𝐶𝑂2-ton Std. Avvikelse 

Andra branscher 1363 87 777,47 284 838,2 

El och fjärrvärme 4608 7293,805 37 025,4 

Skillnad 
 

80 483 
 

P-värde = 0,000 
   

 

Utfallet av t-testet för nollhypotes 2 visas i tabell 10 och jämför genomsnittliga utsläpp för 

branschen Papper och kartong med genomsnittliga utsläpp för resterande branscher mellan åren 

2013–2020. Detta resulterar i ett p-värde på 0,1003 och därav kan nollhypotesen inte förkastas 

vid en nivå på 0,001. Det visas av den anledningen inte en signifikant skillnad i genomsnittliga 

utsläpp mellan branschen Papper och kartong och resterande branscher. Det kan inte uteslutas 

att skillnaden kan vara noll för de genomsnittliga utsläppen eller att det finns en skillnad.  
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Tabell 10 

T-test för bransch papper och kartong 

Bransch Observationer Medelvärde utsläpp 𝐶𝑂2-ton Std. Avvikelse 

Andra branscher 5573 26 476 59 148 873,9 

Papper och kartong 398 14 312,89 14 416,26 

Skillnad 
 

12 163,69 
 

P-värde = 0,1033 
   

 

Utfallet för t-testet för nollhypotes 3 visas i tabell 4 och p-värdet är 0,000. Hypotesen om att 

de genomsnittliga utsläppen för raffinaderier mellan år 2013 och 2020 är lika med de 

genomsnittliga utsläppen för resterande branscher kan förkastas eftersom p-värdet är lägre än 

alfavärdet 0,001. Att hypotesen förkastas betyder att det med en sannolikhet på 99,9%. finns 

en signifikant skillnad i genomsnittliga utsläpp för branschen Raffinader i jämförelse med de 

andra branscherna.  

 

Tabell 11  

T-test för bransch Raffinaderi 

Bransch Observationer Medelvärde utsläpp 𝐶𝑂2-ton Std. Avvikelse 

Andra branscher 5930 22 305,24 131 879,6 

Raffinaderi 41 51 1719,5 518 663,6 

Skillnad 
 

-489 414,3 
 

P-värde = 0,000 
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6. Diskussion 

I diskussionsdelen redogörs resultatet för de 3 olika branscherna som är i fokus i uppsatsen, 

Raffinaderi, El och fjärrvärme samt Papper och kartong. Avsnittet avslutas även med en 

diskussion kring auktionspriserna och jämförelsen mellan EU ETS takminskning och 

minskningstakten hos anläggningar som ingår i Sverige.  

 

6.1 Utsläppsminskning och gratis utsläppsrätter 

 

6.1.1 Raffinaderi 

När alla andra branscher har en minskning av utsläpp majoriteten av åren sker inte samma sak 

inom Raffinaderi. Resultatet visar att det totalt i fas tre har skett en minskning av utsläpp på 

16,3 procent men branschen har ökat sina utsläpp fram till 2019 då de minskade med hela 20,7 

procent, vilket gör att branschen har en minskning av utsläpp totalt sett. Raffinaderier får 

utsläppsrätter för 100 procent av sina utsläpp eftersom det finns en risk för carbon leakage. 

(European Commission, 2022f). Enligt resultatet vid tabell 6 redovisas den procentuella 

tilldelning av utsläppsrätter gentemot faktiska utsläpp där det går att utläsa att Raffinaderi har 

den lägsta kvoten tilldelade rätter i jämförelse med de två andra branscherna. Detta kan tolkas 

att Raffinaderier släpper ut den mängd de har rätt till att släppa medan El och fjärrvärme samt 

Papper och kartong endast släppt ut en del av vad de har rätt till Ett bolag inom denna bransch 

är tidigare nämnda Preem, som menar att de inte släpper ut lika mycket som Raffinaderier i 

omvärlden (TT, 2018). Minskning av utsläpp går i en långsammare takt för Raffinaderi under 

fas 3, än resterande branscher i urvalet samtidigt som de släpper ut den mängd de har rätt till. 

Raffinaderi följer den teoretiska bakgrunden, enligt Sterner och Coria (2012), där ett företag 

kommer att släppa ut de rätter de blivit tilldelade och släpper varken ut mindre eller mer för att 

vinstmaximera sin verksamhet. 

 

Preem handlar på den globala marknaden och har konkurrenter utanför systemet och därför 

finns risken att de bygger anläggningar i andra delar av världen om kostnaden för utsläpp blir 

för hög. Detta kan resultera i att företag flyttar sina anläggningar till delar av världen som har 

annorlunda klimatpolitik och därmed lägre kostnader för att förorena (European Comission, 

2022f). Det kan argumenteras att det är “bättre” att Raffinaderier ingår i handelssystemet för 

att undvika carbon leakege och en förflyttning av föroreningen till andra delar av värden där 

det inte kan kontrolleras av handelssystemet. Dock, för att nå klimatneutralitet vid 2050 ställs 



28 

 

det högre krav på innovation samt andra branschers reducering av utsläpp, om specifika 

branscher håller sina utsläpp konstanta i stället för att reducera.  

 

6.1.2 El och fjärrvärme 

I en närmare undersökning av de tre branscherna i urvalet går det att utläsa att el och fjärrvärme 

har en större minskning än de andra branscherna genom fas 3. Även om El och 

fjärrvärmesektorn är utesluten från att kunna söka rättigheter för gratis tilldelning, med 

undantag om det ska ske en modernisering av elproduktion (Europeiska revisionsrätten, 2020), 

får el och fjärrvärmesektorn i helhet fler tilldelade rätter än vad de släpper ut. Anledningen till 

detta är att det är en liten del av de anläggningar som tillhör branscher som får gratis 

utsläppsrätter eftersom de får undantag på grund av modernisering eller att det är nya 

anläggningar. De anläggningar som får gratis utsläppsrätter gör att kvoten ändå blir större för 

tilldelade rätter än faktiska utsläpp. En mindre tilldelning av gratis utsläppsrätter kan vara en 

indikation på varför El och fjärrvärmesektorn har en större minskning av utsläpp genom åren 

då det indikerar att anläggningar moderniserar för att minska sina utsläpp.  

 

6.1.3 Papper och kartong 

Resultatet visar att det inte går att påvisa någon signifikant skillnad i medelvärdet på utsläpp 

mellan branschen Papper och kartong och medelvärdet på resterande branscher. Det som är 

unikt gällande Papper och kartong är den stora skillnaden i tilldelade utsläpp och de faktiska 

utsläppen som påvisas i resultatet, trots införandet av nya beräkningssätt av tilldelade 

utsläppsrätter inför fas 3 (European Commission, 2022a). Med den nya metoden för beräkning 

av tilldelade rätter borde de som delas ut gratis vara mer representativt för de faktiska utsläppen. 

Anledningen till att det inte är så skulle kunna vara uteslutandet av förbrukning av biomassa i 

rapportering för att tillhandahålla gratis utsläppsrätter. En ökad förbränning av biomassa inom 

industrin har troligtvis lett till minskade utsläpp samtidigt som det inte registreras för 

tilldelningen av gratis rätter. Om anläggningar inte kan påvisa utsläpp per producerad enhet 

bedöms tilldelningen i stället genom anläggningens förbrukning av värme och bränsle och det 

kan argumenteras för att det också påverkar den stora tilldelningen av utsläppsrätter då det 

krävs mer stor förbrukning av värme och bränsle i nutidens industri för papper och kartong (V. 

Löfvenberg, personlig kommunikation, 17 maj, 2022).  
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6.2 Priser på utsläppsrätter 

I enlighet med resultatet hölls auktionspriserna, visas i tabell 8, mestadels konstanta fram till 

2018. Under 2018 och 2019 ökade priserna kraftigt i två år. Marknaden bestämmer priserna på 

utsläppsrätter bör efterfrågan ha ökat eller mer troligt har utbudet minskat under denna period. 

Det kan bero på flera olika saker. Dels kan det ha varit en sen reaktion till att färre gratis 

utsläppsrätter delas ut under fas tre och att allt fler anläggningar måste köpa rätter på auktion i 

stället. Det kan också bero på minskningen av taket som sker varje år, dock sker det ingen 

större minskning av taket under 2018 som skulle förklara den stora skillnaden. Utsläppen ökar 

2018 tillsammans med priset och för att sedan minska igen 2019 medan priserna ökar ännu 

mer. Minskningen av utsläpp under 2019 skulle kunna förklaras av att priserna hade en 

kraftigare ökning under både 2018 och 2019. Om företagen inte får tillräckligt med gratis rätter 

för att täcka sina utsläpp och därför måste köpa på auktion ökar efterfrågan och priset på 

utsläppsrätter höjs. Om de hade fler gratis rätter än vad de utsläpper ut är det mer fördelaktigt 

att auktionera ut sina utsläppsrätter när priserna blir högre och kan investera i mer energisnålare 

teknik. Enligt den ekonomiska teoretiska bakgrunden menar Hintermann et al. (2016) att ett 

företag kommer minska sina utsläpp till den grad där de marginella kostnaderna för minskning 

överstiger priset på marknaden för att köpa utsläppsrätter. För att detta ska ske måste priset 

vara minst lika högt som den uteblivna vinsten vid minskning av produktion. Att minska sin 

produktion är en annan lösning för att minska sina kostnader när priset ökar, dock är det inte 

hållbart för företaget i framtiden att fortsätta minska sin produktion när taket minskar och 

priserna ökar då man antagligen behöver ha en viss produktion för att gå runt.  

 

6.3 EU ETS minskning i jämförelse med Sveriges minskning 

Resultatet visar att Sverige inte minskar sina utsläpp med samma procentuella förändring som 

EU ETS har satt. Sveriges minskning är lägre fram till 2019 och 2020 då minskningen är större 

än den minskningen utsläppstaket inom EU har. Varför det sker en kraftigare minskning 2020, 

beror troligtvis på pandemin Covid-19 som bidrog till minskad produktion och därmed färre 

utsläpp (Naturvårdsverket, 2022a). Att Sverige inte följer EU ETS satta procentuella minskning 

behöver inte betyda att de bryter mot några regler eller att de släpper ut för mycket och därmed 

inte följer målen. Resultatet visar också att Sverige inte släpper ut lika mycket som man blir 

tilldelade i gratisrätter vilket är ett tecken på att Sverige inte släpper ut mer än de är berättigad 

till. Anledningen till att Sverige inte följer samma procentuella minskning som utsläppstaket 

kan bero på att minskningen av taket är satt för hela EU. Det visar hur mycket hela EU maximalt 

får släppa ut, och den procentuella minskningen av taket för alla inom systemet.  
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6.4 Studiens svagheter 

De nollhypoteser som prövas genom t-teser visar två av tre tester signifikanta skillnader i 

medelvärde av utsläpp. Enligt Ross och Willson (2017) blir denna typ av t-test mer svårtolkad 

om stickprovets storlek skiljer sig från varandra. Det finns inget antagande om en normal 

distribution, utan att antagandet syftar till att standardavvikelserna inte ska skilja sig åt för att 

se signifikanta skillnader i medelvärde. Förhållandet mellan standardavvikelserna i de olika 

grupperna är emellertid mer än två i resultatet vilket kan göra testet mindre tillförlitligt. 

Försiktighet bör tas för att inte en felaktig förkastning ska ske av nollhypoteserna (Ross & 

Willson 2017). I alla tre nollhypoteser finns större avvikelser i standardavvikelsen mellan de 

grupper som jämförs vilket påvisar att nivån för alfa bör vara låg. För att därför undvika ett 

feltolkat resultat jämförs p-värdet med alfa 0,001. Testet visar signifikans i två av tre fall, det 

bör dock framföras att det kan finnas en viss svaghet i resultatet av anledning till skillnader i 

populationsstorlek samt större skillnader i standardavvikelserna.  

 

För att kunna göra en bredare analys över de gratis tilldelade utsläppsrätternas effekt på 

urvalsbranschernas utsläppsminskning hade en regressionsanalys varit fördelaktigt. Vid 

användandet av en regressionsanalys finns möjligheten för en djupare och mer ekonometrisk 

undersökning för att se om det finns en signifikant effekt av de tilldelade utsläppsrätterna. Detta 

kunde ha resulterat i en tydligare slutsats. På grund av en bristfällig data och för få variabler att 

arbeta med har en regressionsanalys inte varit möjlig i denna studie. 
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7. Slutsats 

Slutsatsen för denna uppsats är att det finns en signifikant skillnad i genomsnittliga utsläpp 

under fas 3 av 𝐶𝑂2-ton för branscherna El och fjärrvärme respektive Raffinaderi, i jämförelse 

med genomsnittliga utsläpp av 𝐶𝑂2-ton för resterande branscher i Sverige inom EU ETS. 

Däremot kan uppsatsen inte bevisa att det finns en signifikant skillnad för genomsnittliga 

utsläpp i 𝐶𝑂2-ton för branschen Papper och kartong i jämförelse med resterande branscher. 

Uppsatsen påvisar att medelvärdet av utsläpp i 𝐶𝑂2-ton per anläggning för varje bransch är 

högst för Raffinaderi följt av, Papper och kartong och sist El och fjärrvärme.  

 

Uppsatsen kan inte påvisa vad gratis tilldelning av utsläppsrätter har för effekt på 

utsläppsminskning hos de tre olika branscherna. Detta på grund av att man inom alla tre 

branscherna blivit tilldelade gratis utsläppsrätter på olika grunder, tilldelningen beräknas med 

olika mått och fördelningen av gratis tilldelning inom branscherna är jämnt fördelat. Detta gör 

att datan på den procentuella tilldelningen i jämförelse med utsläppen kan bli vilseledande och 

kan inte påvisa en eventuell effekt som gratis tilldelning har på minskning av utsläpp. Dock 

påvisas att branschen El och fjärrvärme har totalt sett en stor tilldelning av utsläppsrätter i 

jämförelse med de faktiska utsläppen. Alla anläggningar får inte gratis tilldelning inom 

branschen, utan bara om de kan påvisa att de görs en investering av modernisering för 

produktion får de gratis rätter. Detta kan visa en indikation på varför branschen har en större 

minskning av utsläpp då de undviker kostnader för utsläppsrätter och kan investera dem i 

energisnålare teknik.  
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