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Sammanfattning  
 
Den 1 januari 2005, startades det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter. 
Handelssystemet avser att minska koldioxidutsläppen inom Europa, för att fullfölja åtagandet 
i Kyotoprotokollet. I Sverige har flera sektorer påverkats av handeln med utsläppsrätter bl.a. 
energisektorn, som står i fokus för denna studie.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur de större och mindre energibolagen samt de ansvariga 
myndigheterna i Sverige uppfattar systemet för handel med utsläppsrätter. För att uppfylla 
syftet formulerades ett antal frågeställningar om hur energibolagen och myndigheterna ser på 
handelssystemets följande områden, fördelar och nackdelar, implementering, 
tilldelningsprinciper, förbättringspotential, framtida utveckling, samt om det finns några 
likheter och skillnader mellan energibolagen. Detta gjordes genom intervjuer med 
representanter från ett urval av svenska energibolag och ansvariga myndigheter. Resultatet av 
intervjuerna analyserades och jämfördes med tidigare studier. Därefter diskuterades 
frågeställningarna. 
 
Slutsatserna visar att handelssystemet anses vara ett kostnadseffektivt styrmedel. Vidare visar 
slutsatserna att vid implementeringen var tidspressen det största problemet för både 
energibolagen och myndigheterna. Vad gäller tilldelningsprinciper föredrar energibolagen 
tilldelning baserad på riktmärken, detta bl.a. då de ser problem med uppdatering av de 
historiska utsläppen. När det gäller handelssystemets förbättringspotential önskar 
energibolagen främst större harmonisering, längre perioder samt en förenkling av reglerna och 
kraven. Både energibolagen och myndigheterna framhåller att handelssystemets framtid är 
väldigt osäker och att det beror mycket på vilka internationella beslut som fattas. En skillnad 
som har kunnat urskiljas mellan de större och mindre energibolagen är att de större tänker 
globalt på klimatproblematiken och miljön, i jämförelse med de mindre energibolagen, vars 
fokus ligger på den inhemska marknaden. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en första introduktion till handelssystemet med utsläppsrätter. Därefter 
presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Klimatproblemen är något som nästan alla känner till i dagens samhälle. Forskare runt om i 
världen uppmärksammar den pågående klimatförändringen och menar att den ökande 
medeltemperaturen beror på utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Ett försök till att 
reducera utsläppen av växthusgaserna, är Kyotoprotokollet. Det är ett internationellt 
samarbete med avsikt att minska emissionerna (Paulsson och von Malmborg, 2004, s.211-
212). I Kyotoprotokollet finns det tre flexibla mekanismer för att reducera växthusgaserna, 
mekanismen för ren utveckling, gemensamt genomförande och handel med utsläppsrätter1 
(Energimyndigheten, 2005a, s.17). Enligt Kyotoprotokollet skall ett internationellt system för 
handel med utsläppsrätter pågå mellan åren 2008-2012. Inom EU har det beslutats att införa 
ett handelssystem för utsläppsrätter2 tidigare. Handeln inom EU startade 1 januari, 2005 och 
skall pågå till år 2007, för att prova hur ett sådant styrmedel kan fungera (Energimyndigheten, 
2005a, s.18-20).  
 
I Sverige har handelssystemet påverkat flera branscher, bl.a. energisektorn (SOU 2004:62, 
s.13). Flera forskare har intresserat sig för handelssystemet i helhet och undersökt bl.a. de 
ekonomiska aspekterna, handelssystemets konsekvenser, dess historik, det politiska läget och 
företagens beteende. Det finns i skrivande stund låg tillgänglighet på studier gjorda om 
energibolagens hantering av handelssystemet efter implementeringen i Sverige. Eftersom 
handelssystemet nu har varit verksamt i över ett år är det intressant att undersöka hur 
energibolagen uppfattar handelssystemet och hur införandet har fungerat. Det är även av 
intresse att undersöka huruvida de större och mindre energibolagens uppfattning samt 
agerande av handelssystemet skiljer sig åt. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur större och mindre energibolag samt de ansvariga 
myndigheterna i Sverige uppfattar systemet för handel med utsläppsrätter. Detta görs genom 
en diskussion av frågeställningarna nedan. I de frågeställningar som berör både större och 
mindre energibolag samt myndigheterna, används ”aktörer” som samlingsord för dessa. 
 

- Vilka fördelar och nackdelar anser aktörerna att det finns med handelssystemet för 
utsläppsrätter i Sverige?  

- Hur har handeln med utsläppsrätter implementerats i svenska energibolag?  
- Hur ser aktörerna på tilldelningsprincipen för utsläppsrätter?  
- Hur kan handelssystemet förbättras eller utvecklas, enligt aktörerna? 
- Vad anser aktörerna om handelssystemets framtid? 
- Finns det några skillnader och likheter mellan de större och mindre energibolagens 

uppfattning och hantering av handelssystemet? 
 
I denna studie definierar vi mindre energibolag enligt följande: bolag som för år 2005 har 
blivit tilldelade mindre än ca 150 000 utsläppsrätter. De större energibolagen definieras: bolag 
som för år 2005 har blivit tilldelade mer än ca 350 000 utsläppsrätter. 

                                                 
1 Svenska översättningen av begreppen; Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implemenation (JI) och 
International Emissions Trading (IET). 
2 Definitionen av en utsläppsrätt, under perioden 2005-2007, är rätten att släppa ut ett ton koldioxid (SOU 
2005:10, s.41). 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras först studiens avgränsningar, därefter beskrivs val av metod och 
genomförandet av intervjuerna. 
 
2.1 Avgränsningar 
För att begränsa uppsatsens omfattning till en hanterbar nivå omfattar studien endast ett urval 
av de svenska energibolagen och två av de ansvariga myndigheterna, Naturvårdsverket samt 
Energimyndigheten. Myndigheterna valdes på grund av att de har det övergripande ansvaret 
för handelssystemet i Sverige. Därmed innefattas inte länsstyrelsernas arbete med 
handelssystemet. I uppsatsen diskuteras inte några av de samhällsekonomiska konsekvenserna 
som kan kopplas till handelssystemet och inte heller den andrahandsmarknad som finns för 
utsläppsrätter. Studien omfattar inte heller SUS-registrets3 funktion, då det inte anses vara 
väsentligt för att besvara studiens syfte. 
 
Undersökningen är begränsad till Sverige och därför kommer det inte att vara något fokus på 
det internationella perspektivet, exempelvis gällande lagar och direktiven kring 
handelssystemet inom EU. Däremot diskuteras handelssystemet som helhet. I uppsatsen 
kommer det heller inte föras någon diskussion om kopplingen mellan EU:s handelssystem och 
mekanismen för ren utveckling samt gemensamt genomförande.  
 
2.2 Kvalitativ intervju som metod 
Den metod som valdes till denna studie är den halvstrukturerade intervjun. Denna 
intervjuform är lämplig för vår undersökning, då studiens fokus ligger på informanternas 
upplevelser och åsikter kring ett antal förbestämda teman med öppna frågor. Detta stöds av 
Lantz, då hon skriver att den halvstrukturerade intervjun är lämplig när frågeställningen gäller 
individens upplevelse av kvaliteter och kvantiteter (1993, s.21). En annan anledning till varför 
intervjuer passar denna typ av studie väl, är bristen på annat lämpligt material. Den kvalitativa 
intervjuns styrkor är att den ger möjlighet att hitta nya centrala spår och få syn på företeelser 
som kanske inte har reflekterats över tidigare, det kan bli en s.k. explorativ studie (Wibeck, 
2006). Att använda sig av en halvstrukturerad forskningsintervju har även fördelen att man får 
en uppsättning intervjuer som är tillräckligt strukturerade för att kunna jämföras med 
varandra. En nackdel kan dock vara att det inte går att kvantifiera resultaten (Jacobsen, 1993, 
s.19). En kvalitativ intervju kan inte vara objektiv utan är av naturen subjektiv, intervjuarens 
ambition ska istället vara att spegla källan, d.v.s. informanten (Lantz, 1993, s.16). 
 
För att resultatet av en kvalitativ intervju ska vara användbart och kunna generaliseras ställs 
det krav på reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att metoden ger ett tillförlitligt 
resultat. Validitet innebär att resultatet måste vara giltigt (Lantz, 1993, s.13). Studiens 
giltighet kan enkelt sägas vara ”[…] i vilken mån data och resultat speglar källan och 
samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som undersöks.” (Lantz, 
1993, s.17). Ett annat krav är att andra ska kritiskt kunna granska studiens slutsatser (Lantz, 
1993, s.13). 
 

                                                 
3 Förkortning för Svensk Utsläppsrättssystem. 
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2.3 Tillvägagångssätt 
2.3.1 Val av energibolag 
Det finns i Sverige ca 520 anläggningar inom el och fjärrvärmesektorn som är inkluderade i 
handelssystemet (von Malmborg, 2006, s.3). Energibolagen till denna studie valdes utifrån 
tidigare definition4 och med hjälp av Naturvårdsverkets tilldelningslista (2005a) av 
utsläppsrätter för perioden 2005-2007. De mindre energibolagen valdes dessutom inom 
närområdet av praktiska skäl. Tanken med att intervjua både större och mindre energibolag 
var dels att få en bättre övergriplig bild av bolagens uppfattning om handel med 
utsläppsrätter, samt att se om det fanns några likheter och skillnader emellan dem. För att 
begränsa arbetsbördan valdes tre större och tre mindre energibolag. 
 
2.3.2 Val av intervjupersoner  
Tre av intervjupersonerna valdes ut genom kontakt med intervjupersoner från vår B-uppsats5 
som kunde hänvisa oss vidare till lämplig företagsrepresentant. De övriga tre 
intervjupersonerna valdes ut med hjälp av företagens studentkontaktperson. 
Intervjupersonerna kontaktades initialt via e-post med en förfrågan om deltagande i denna 
studie, och därefter via telefon. Efter telefonsamtalen skickades e-post med mer specifik 
information om intervjuerna. För att öka chanserna att få företagsrepresentanterna att ställa 
upp på intervju, gavs de möjlighet att själva välja om de föredrog telefonintervju eller en 
personlig intervju och i samband med detta bestämdes även datum för intervjun. Två av 
företagsrepresentanterna föredrog att genomföra intervjun per telefon och tre valde att ställa 
upp på en personlig intervju. Det blev ett bortfall av de sex planerade intervjuerna, detta 
eftersom en av de större energiföretagens lämpliga representanter inte var tillgängliga under 
vår intervjuperiod. 
 
För att få myndigheternas syn på handel med utsläppsrätter intervjuades en representant från 
vardera Naturvårdsverket och Energimyndigheten. För att få kontakt med rätt person på 
respektive myndighet valde vi att först skicka e-post till kontaktpersoner som fanns på 
myndigheternas hemsidor. Därefter blev vi hänvisade till de lämpliga representanterna, dock 
blev det missförstånd vid kontakten med Energimyndigheten, vilket resulterade i att 
representanten tyvärr inte kunde svara på alla intervjufrågor. Intervjupersonerna gavs även här 
möjligheten att själva välja om de ville medverka på intervjun per telefon eller genom en 
personlig intervju. Detta resulterade i en personlig intervju och en telefonintervju. 
 
2.3.3 Formulering av intervjufrågor 
Vid formulering av intervjufrågorna var utgångspunkten uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Frågorna grundades på studerad litteratur samt kunskaper från tidigare 
studier under utbildningens gång. Frågorna var öppna och var främst faktafrågor samt 
åsiktsfrågor. Enligt Lantz passar denna typ av frågor väl för en halvstrukturerade intervjun 
(1993, s.56-57). När frågorna formulerades togs även hänsyn till logisk följd, så att 
frågeföljden känns naturlig för intervjupersonen (Lantz, 1993, s.64). Intervjuguiderna6 togs 
fram för att se till att alla intervjupersoner besvarar samma frågor och teman (Jacobsen, 1993, 
s.19). 
 

                                                 
4 Se under rubrik 1.1 Syfte och frågeställningar. 
5 B-uppsats skriven under år 2005. A Company Perspective of the Implementation of the Emission Trading 
Scheme in Sweden. Martina Norberg och Ladan Sharifian.  
6 Intervjuguiderna återfinns i Bilaga 1 och 2. 
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2.3.4 Genomförande av intervjuer   
Alla intervjupersoner i denna studie är anonyma, då uppsatsen är fokuserad på energibolagens 
samt myndigheternas syn, och inte på enskilda personers åsikter. Detta var något som 
påpekades för alla intervjupersoner, innan intervjun startade. Även energibolagen är anonyma, 
och benämns med S1, S2 och M1, M2, M3, där S1 och S2 är större bolag och M1-M3 är 
mindre bolag. Detta beror på att uppsatsen inte syftar till att peka ut något eller några enskilda 
bolag men ändå visa på skillnader och likheter mellan större och mindre energibolag. 
Däremot presenteras det vilka myndigheter som har intervjuats och vad dessa har svarat. Det 
beror på att myndigheter är offentliga instanser och det är intressant att ta reda på vad deras 
ståndpunkt är.  
 
Genomförandet av intervjun gjordes på två olika sätt, dels telefonintervjuer och dels 
personliga intervjuer. Telefonintervjuerna har fördelen att intervjun tar mindre tid i anspråk 
samt att informantens svar inte påverkas i lika hög grad av olika faktorer hos intervjuaren, 
som exempelvis kön och ålder (Bryman, 2002, s.128-129). Nackdelen med telefonintervjuer 
är att det personliga samspelet uteblir och intervjuaren har svårare att märka om informanten 
är osäker i en fråga (Bryman, 2002, s.129). Den personliga intervjun tar mer tid i anspråk och 
den intervjuade känner sig oftast mer bekväm att utveckla sina svar när samspelet visar på 
intresse. Enligt Bryman kan det vara svårt att vid en telefonintervju avgöra om informanten är 
”rätt person” för intervjun (2002, s.129). Vid våra intervjuer visade det sig dock att viktigast 
var att intervjupersonen var insatt i ämnet, då det inte var någon direkt skillnad på resultatet 
mellan telefonintervjuerna och de personliga intervjuerna. Intervjuerna spelades in på band 
med intervjupersonernas godkännande, för att underlätta transkriberingarna. Genomförandet 
av intervjuerna skedde under en tvåveckorsperiod och längden på dem varierade mellan 25-45 
minuter.  
 
2.3.5 Analys av intervjumaterialet  
Transkriberingarna av intervjuerna gjordes ordagrant och inkluderade ”extra ljud” som 
upprepningar, pauser, hummande och skratt. Vid telefonintervjuerna var ljudet vid vissa 
tillfällen dåligt vilket resulterade i att transkriberingen försvårades. När vi inte kunde höra vad 
intervjupersonen sa ersattes ljudet med xxx eller frågetecken. Efter transkriberingarna gjordes 
en sammanställning där alla extra ljud togs bort. Sedan sammanfogades alla intervjusvar till 
ett dokument där svaren från varje intervjuperson placerades under respektive fråga. Därefter 
gjordes ännu en sammanställning där allt som bedömdes vara irrelevant togs bort, d.v.s. när 
intervjupersonen kom bort från studiens ämnesområde. När citat används har de tagits direkt 
från transkriberingarna men för att öka läsvänligheten har extraljud har tagits bort. När 
meningar i citaten tagits bort har de ersatts med […]. 
 
Efter sammanställningen av intervjusvaren, delades svaren in i kategorierna större bolag, 
mindre bolag samt myndigheter, vilket även är den ordning som resultatet av intervjuerna 
presenteras. Resultatet presenteras under ett antal ämneskategorier, som tagits fram med hjälp 
av intervjufrågorna och frågeställningarna. När resultatavsnittet var färdigskrivet gjordes en 
horisontell analys över studiens resultat, vars syfte var att hitta och redovisa återkommande 
ämnen i alla grupperna (Wibeck, 2006). Analysen är därmed grundad på den insamlade 
empirin, d.v.s. resultatet av intervjuerna.  
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Utifrån de funna återkommande ämnena identifierades likheter och skillnader mellan de större 
och mindre energibolagen samt myndigheterna. I detta skede generaliserades analysen av 
resultaten ytterligare ett steg och inga specifika bolag nämns. Denna analysprocess var delvis 
inspirerad av innehållsanalys då vissa ord och resonemang som ofta dök upp i resultatet 
(Bergström och Boréus, 2000, s.44-45) analyserades vidare och anknöts till teorier från 
tidigare forskning. Därefter diskuterades analysen i relation till frågeställningarna. 
Avslutningsvis drogs slutsatserna utifrån analysen och diskussionen av frågeställningarna. 
 
2.4 Metodkritik 
Vad gäller tillvägagångssättet och valet av metod finns det alltid saker som kunde ha gjorts 
annorlunda. För att en bättre bild av den praktiska delen av hur implementeringen har 
fungerat, hade vi exempelvis kunnat intervjua en eller ett par länsstyrelser, vilket vi av 
tidsskäl i denna studie valde att exkludera. Vi hade även kunnat intervjua fler energibolag, för 
att få en mer gedigen grund till analysen, framförallt borde ännu ett av de större energibolagen 
intervjuas, något som tyvärr inte var möjligt under den tiden som denna studie genomfördes. 
Det är ofta svårt att få kontakt med rätt intervjuperson på energibolagen och myndigheterna, 
vilket vi fick erfara vid kontakt med Energimyndigheten, som kan ha påverkat 
undersökningens resultat. Alla intervjupersonerna har varit positiva till studien och svarat på 
intervjufrågorna efter bästa förmåga. Därför är vi överlag nöjda med valet av metod och 
studien som helhet.  
 
 

 5



3. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppkomsten av handel med utsläppsrätter, 
principer för tilldelning samt hur implementeringen av handelssystemet har skett i Sverige. 
 
3.1 Kyotoprotokollet  
Kyotoprotokollet omfattar 141 länder och trädde i kraft den 16 februari 2005 (Grensund, 
2005, s.20). Grundtanken i Kyotoprotokollet är att det inte är väsentligt var 
växthusgasutsläppen minskar, eftersom klimatfrågan är ett globalt problem. För att minska 
utsläppen av växthusgaserna presenteras det i Kyotoprotokollet tre flexibla mekanismer: 
gemensamt genomförande (JI), mekanismen för ren utveckling (CDM) och handel med 
utsläppsrätter (IET) (Energimyndigheten, 2005a, s.18). Dessa mekanismer infördes för att 
skapa valmöjligheter för de deltagande länderna att på olika sätt kunna nå sina åtaganden om 
att reducera landets utsläpp samt för att minskningarna av utsläppen skulle kunna ske så 
kostnadseffektivt som möjligt (Energimyndigheten, 2005a, s.17).  
 
3.2 Beskrivning av EU:s handelssystem 
Systemet för handel med utsläppsrätter är en del av EU:s klimatprogram7. Handelssystemet 
startade den 1 januari 2005 (Energimyndigheten, 2005a, s.18). Det är ett marknadsbaserat 
styrmedel som bildats för att åstadkomma unionens åtagande att, i enlighet med 
Kyotoprotokollet, under åren 2008-2012 minska utsläppen av växthusgaserna med 8 % i 
jämförelse med 1990 års utsläpp (Energimyndigheten, 2005b, s.5). Tanken med 
handelssystemet är att det finns ett tak för de totala utsläppen inom EU, som gradvis sänks. 
Handelsvaran är utsläppsrätter som tilldelas de deltagande länderna, vilka i sin tur gör en 
fördelningsplan över tilldelning till de berörda verksamheterna inom landet. Systemet 
möjliggör för företagen att själva välja om de vill göra investeringar för att minska utsläppen, 
eller köpa utsläppsrätter vilket i så fall innebär att något annat företag reducerar sina utsläpp 
(SOU 2005:10, s.41). Detta handelssystem är reglerat av ett direktiv8 som Europaparlamentet 
och Rådet har beslutat om (SOU 2005:10, s.42). 
 
De första två åren, 2005-2007, är en ”pre-Kyotoperiod” då EU provar sitt system för handel 
med utsläppsrätter. Därmed sker handeln inte inom ramen för Kyotoprotokollet utan syftar 
istället till att förbereda EU för den kommande ”Kyotoperioden” som stäcker sig över åren 
2008-2012. Handelssystemet utvecklas för att slutligen kunna integreras med Kyotosystemet 
(Energimyndigheten, 2005a, s.19-20).  
 
3.3 Principer för tilldelning 
De tilldelningsprinciper som finns är huvudsakligen tilldelning baserad på riktmärken eller 
historiska utsläpp. Riktmärken som tilldelningsprincip innebär att utgå ifrån en bestämd norm 
förenad med en viss produkt (Energimyndigheten, 2005c, s.19). Tilldelning baserad på 
historiska utsläpp innebär att utgå från anläggningarnas genomsnittliga utsläpp under en 
bestämd tidsperiod (SOU 2005:10, s.44).  
 

                                                 
7 Även kallad European Climate Change Programme, ECCP.  
8 Direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.  
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3.3.1 En utredning om de olika tilldelningsprinciperna 
I rapporten, Bränsleoberoende riktmärken i energisektorn, (2005) som Energimyndigheten 
har skrivit på uppdrag av regeringen, utreds fördelar och nackdelar med olika 
tilldelningsprinciper. Där framkom det att den nuvarande principen inte håller i längden. Detta 
p.g.a. att om perioden för de historiska utsläppen ändras, kan det ge signaler till företagen att 
de kan tjäna på att fortsätta ha höga utsläpp nu och därmed bli tilldelade mer utsläppsrätter 
under följande period. Däremot, om perioden (år 1998-2001) för de historiska utsläppen inte 
ändras, blir den med tiden mindre representativ för anläggningarna som ingår i systemet 
(Energimyndigheten, 2005c, s.9). Energimyndigheten förordar därför tilldelning enligt 
riktmärken, då det anses vara ett enkelt och förutsägbart system (2005c, s.10). 
 
När det gäller val av bränsle för befintliga anläggningar, bedöms den bränsleoberoende 
riktmärkesprincipen inte ha någon större betydelse. Det som påverkar valet är snarare 
”marknadspriset på utsläppsrätterna och anläggningens egen marginalkostnadskurva för 
utsläppsreduktion som avgör det” (Energimyndigheten, 2005c, s.10). 
 
Ur miljösynpunkt har valet av tilldelningsprincip ingen påverkan på den totala 
utsläppsmängden av koldioxid inom EU. Det som avgör det miljömässiga resultatet är den 
totala mängden utsläppsrätter för hela EU, inklusive vilka nedskalningsnivåer som länderna 
använder samt hur stor reserv som har avsatts för nya aktörer (Energimyndigheten, 2005c, 
s.14). Energimyndigheten menar i sin rapport att ”valet av tilldelningsprincip kan därför inte 
motiveras utifrån strävan att minska koldioxidutsläppen, utan är snarare en fråga om 
effektivitet, rättvisa och signalvärde” (Energimyndigheten, 2005c, s.23). 
 
När det gäller nya aktörer i energisektorn har de flesta andra länder haft mer generösa 
tilldelningsprinciper än Sverige under denna första period (2005-2007). De nuvarande 
tilldelningsnivåerna vid nyinvesteringar bör enligt Energimyndigheten harmoniseras 
internationellt, eftersom el överförs och handlas med på den nordiska marknaden, vilket kan 
påverka konkurrenssituationen med avseende på var någonstans nya investeringar kommer att 
göras. Därför bör nya deltagare ges en högre tilldelning, eftersom det förbättrar 
förutsättningarna för nya investeringar inom energisektorn (Energimyndigheten, 2005c, s.12). 
 
3.3.2 Marknaden för utsläppsrätter och dess påverkan på elpriset 
En konsekvens av EU:s internationella klimatåtaganden är kostnaderna som uppstår av 
utsläppshandeln, vilket bl.a. påverkar el-priset (Energimyndigheten, 2005b, s.6). Denna 
konsekvens är oberoende av huruvida verksamhetsutövaren har blivit tilldelade 
utsläppsrätterna gratis eller om de har köpts på marknaden. Påverkan på elpriset beror istället 
på ”produktionskostnaden (inkl. utsläppsrätterna) för den sist tillförda och därmed dyraste 
enhet som behöver tas i anspråk för att motsvara efterfrågan.” (Energimyndigheten, 2005c, 
s.25). 
 
Andrahandsmarknaden för utsläppsrätterna är öppen för alla, såväl juridiska som fysiska 
personer, som har intresse av att vara delaktiga i handeln (SOU 2005:10, s.46). Den nordiska 
elbörsen Nord Pool erbjuder i dagsläget både handel med och clearing av utsläppsrätter. På 
hemsidan visas dagligen upp det nuvarande priset på utsläppsrätter och statistik över priset 
(Nord Pool, 2006). 
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3.4 Implementeringen i Sverige 
Utsläppen av växthusgaser i Sverige regleras av flera typer av styrmedel, såsom handel med 
utsläppsrätter, skatter samt el-certifikat (Naturvårdsverket, 2005b). Handeln med 
utsläppsrätter regleras i Sverige genom Lagen om handel med utsläppsrätter (2004:1199) och 
Förordningen om handel med utsläppsrätter (2004:1205) (Naturvårdsverket, 2006a). Det 
svenska målet är att under perioden 2008-2012 reducera utsläppen av växthusgaser med 4 % i 
jämförelse med år 1990 (Energimyndigheten, 2005d, s.61). 
 
3.4.1 Ansvariga myndigheter 
Det finns ett antal myndigheter som har ansvar för arbetet med handel med utsläppsrätter. 
Tilldelningsmyndighet och tillsynsmyndighet är Naturvårdsverket, vilket innebär att det är 
detta verk som fattar beslut om tilldelning av utsläppsrätter till de berörda anläggningarna och 
som sedan granskar företagens årliga verifieringsrapporter9. Förslag till besluten om 
tilldelning bereds i ett speciellt råd bestående av representanter från Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket och NUTEK10. Naturvårdsverket tar även fram reglerna som berör 
tilldelningen av utsläppsrätter, övervakning, rapporteringen av utsläppen samt verifieringen 
(Energimyndigheten, 2004). 
 
Energimyndigheten har ansvaret för uppbyggnaden och driften av SUS-registret. 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket ansvarar gemensamt för informationen om 
handelssystemet och bistår länsstyrelserna, som handlägger och beslutar ansökan om tillstånd 
för koldioxidutsläpp. Länsstyrelserna handlägger även tillstånd för nya verksamhetsutövare 
och frågor om ändring av tillstånd (Energimyndigheten, 2004). 
 
3.4.2 Berörda verksamhetsområden och nuvarande tilldelningsprincip 
Under den första perioden, år 2005-2007, är ca 700 anläggningar i Sverige berörda av 
handelssystemet. Enligt SOU 2005:10 ”omfattar handelssystemet anläggningar inom 
sektorerna för energi, produktion och bearbetning av järnmetaller, mineralindustrin samt 
pappers-, papp-, och pappersmassaindustrin” (SOU 2005:10, s.42). Handelssystemet 
innefattar även förbränningsanläggningar som överstiger 20 MW11 samt mindre anläggningar 
som enskilt inte överstiger den effekten, men som är ansluten till ett fjärrvärmenät som totalt 
överstiger 20 MW (SOU 2005:10, s.42). Handelsdirektivet anger att under åren 2005-2007 
skall minst 95 % av utsläppsrätterna delas ut gratis till de deltagande verksamhetsutövarna. 
Sverige har dock valt att, i likhet med många andra medlemsländer, tilldela alla utsläppsrätter 
gratis under denna första period (SOU 2005:10, s.43).  
I handelsdirektivet anges även att endast utsläpp av koldioxid kommer att ingå 
handelssystemet under de två första åren (SOU 2005:10, s.42). 
 
Den nuvarande tilldelningsprincipen är baserad på befintliga anläggningars genomsnittliga 
historiska utsläpp av koldioxid under åren 1998-2001 (SOU 2005:10, s.44). 
Koldioxidutsläppen från anläggningarna är, enligt beslut av regeringen och riksdagen, 
uppdelade i två kategorier dels råvarurelaterade utsläpp och dels bränslerelaterade utsläpp. 
Detta för att vid tilldelning kunna skilja på utsläpp, som på ett ekonomiskt rimligt sätt går att 
ersätta och utsläpp som är bundna till en råvaruprocess som på kort sikt inte är ekonomiskt 
rimlig att byta ut (SOU 2005:10, s.43). Energisektorn, som tillhör den bränslerelaterade 
utsläppskategorin, har därför under denna första period blivit tilldelad 80 % av sitt historiska 
utsläpp (SOU 2005:10, s.44). 
                                                 
9 Rapport från verksamhetsutövaren som är verifierad av ackrediterad kontrollör. 
10 Verket för Näringslivsutveckling. 
11 Megawatt. 
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3.4.3 Från tilldelning till rapportering 
Inför den första handelsperioden ansökte verksamhetsutövarna om tilldelning hos 
Naturvårdsverket. Uppgifter om anläggningarnas historiska utsläpp lämnade företagen in i 
början av år 2004 till Naturvårdsverket. På uppdrag av regeringen skrev verket därefter 
fördelningsplanen som lämnades in till EU-kommissionen den 22 april 2004. Efter EU-
kommissionens godkännande av fördelningsplanen, tillkännagav Naturvårdsverket beslutet 
om tilldelning av utsläppsrätter i slutet av september 2004 (SOU 2005:10, s.48). Därefter 
ansvarade Energimyndigheten för att verksamhetsutövarna fick tillgång till sina utsläppsrätter 
innan den 28 mars 2005 (SOU 2005:10, s.49). 
 
Alla verksamheter som innefattas av handelssystemet måste ha tillstånd att släppa ut 
koldioxid (SOU 2005:10, s.47). Tillståndsprocessen syftar till att länsstyrelsen ska bedöma 
om och se till att verksamhetsutövaren på ett acceptabelt sätt uppfyller Naturvårdsverkets 
föreskrifter om rapportering och övervakning. I tillståndet anges övervakningsmetoden och 
övervakningsfrekvensen samt kraven på rapportering och skyldigheten att överlämna 
motsvarande antal utsläppsrätter som de totala faktiska utsläppen uppgått till, senast 4 
månader efter kalenderårets slut (SOU 2005:10, s.48). 
 
Verksamhetsutövaren ska årligen skriva en rapport om anläggningens utsläpp. I rapporten 
skall det finnas en beskrivning av de mät- och beräkningsmetoder som har använts samt 
uppgifter om de sammanlagda utsläppen, mätningens säkerhet och kvalitetssäkring (SOU 
2005:10, s.49). Rapporten måste även verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör, för 
att säkerställa utsläppsvärdenas korrekthet (SOU 2005:10, s.50). Därefter skall den verifierade 
rapporten skickas till Naturvårdsverket senast den 31 mars (SOU 2005:10, s.49). 
 
Inför nästa handelsperiod beräknas verksamhetsutövarna kunna ansöka om tilldelning av 
utsläppsrätter från mitten av augusti till mitten av september. Senast den 31 december 2006 
ska beslutet om den slutliga tilldelningen fattas (Naturvårdsverket, 2006b). 
 
3.4.4 Kommande lagar och regler 
Propositionen 2005/06:184, Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan, 
överlämnades till riksdagen i mars 2006. I den föreslås det att tilldelningsprincipen för 
handelsperioden 2008-2012 ska vara densamma som föregående period, d.v.s. baserad på 
historiska utsläpp (MSD, 2006, s.1). En skillnad är att det nu föreslås att nya deltagare, inom 
el och fjärrvärme, ska få tilldelning av utsläppsrätter baserad på bränsleoberoende riktmärken, 
för att på så sätt harmonisera handelssystemet mer med de övriga deltagande länder. 
Harmonisering av nya verksamhetsutövares tilldelning med övriga EU-länder, är något som 
även branschorganisationerna inom energisektorn har efterfrågat (MSD, 2006, s.100). 
 
Riksdagen väntas besluta om propositionens lagändringsförslag och regeringen förväntas att 
fatta beslut om en ny förordning gällande tilldelningen av utsläppsrätterna. Därefter kommer 
regeringen att överlämna den nationella fördelningsplanen EU-kommissionen den 30 juni 
2006. Ny lag och förordning om utsläppshandeln i Sverige beräknas träda i kraft den 1 juli 
2006 (Naturvårdsverket, 2006b). 
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4. Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare studier som är av relevans för denna uppsats. 
 
4.1 EU:s system för handel med utsläppsrätter 
Ett ämnesområde som det har forskats en del på är EU:s handelssystem för utsläppsrätter och 
dess utformning. Detta är något som bl.a. har studerats i Endres och Ohls studie, där de 
fokuserar sig på paradigmskiftet när EU genom handelssystemet för utsläppsrätter bytte 
inställning från command and control till en marknadsbaserad syn (2005, s.17). Med 
command and control menas enligt Paulsson och von Malmborg regler som tydligt förklarar 
vad som är tillåtet och vad som är förbjudet, d.v.s. juridiska styrmedel (2004, s.219). Von 
Malmborg och Strachan menar i sin studie att företagen fortfarande förväntar sig command 
and control, både nu och även i framtiden. Deras undersökning visar på att hälften av de 
tillfrågade företagsrepresentanterna ansåg att styrmedel av typen command and control är de 
absolut viktigaste även i framtiden (von Malmborg och Strachan, 2005, s.154). Men i Endres 
och Ohls studie kommer de fram till att kostnadseffektiviteten vid användning av 
marknadsbaserade styrmedel är mycket högre i jämförelse med styrmedel i form av command 
and control. En annan fördel med marknadsbaserade styrmedel är att de uppmuntrar 
utveckling av miljöanpassade tekniska innovationer (Endres och Ohl, 2005, s.33). Även 
Paulsson och von Malmborg konstaterar att den här typen av handelssystem har potentialen 
att åstadkomma kostnadseffektiva minskningar av växthusgaser och kan bidra till att skynda 
på utvecklingen av miljövänlig teknik (2004, s.214). 
 
Vidare diskuterar Endres och Ohl EU:s handelsdirektiv och dess regler. De menar på att i 
artikel 30 i EU:s handelsdirektiv finns det ”hot” om att ändra i reglerna för utsläppshandeln, 
vilket signalerar till företagen att reglerna är instabila och kan ändras, d.v.s. det finns ingen 
stabil bas för investeringar. Författarna anser att EU-kommissionen bör minska osäkerheten 
och vara mer beständiga i sin egen politik (Endres och Ohl, 2005, s.33). Denna osäkerhet 
diskuteras även i en studie av Laurikka och Koljonen, där de menar på att företagens 
investeringsbeslut påverkas av den osäkerhet som råder inom handeln med utsläppsrätter 
(2006, s.1072-1073). Kortsiktigheten i handelssystemet är något som von Malmborg och 
Strachan diskuterar och påpekar att klimatproblematiken inte kommer att vara uppklarad när 
Kyotoperioden är över år 2012 (2005, s.156). 
 
4.2 Harmonisering av handelssystemet 
I Paulsson och von Malmborgs studie visar resultatet att energiföretagen ställer sig positiva 
till införandet av ett internationellt handelssystem. Alla deras intervjupersoner nämner att det 
är viktigt att handelssystemet blir harmoniserat mellan EU-länderna. Det är även viktigt att 
handeln med utsläppsrätter innefattar flertalet länder och företag, för att säkra konkurrensen 
(2004, s.214). Klepper och Peterson menar dock i sin studie att konkurrensen trots allt inte 
blir särskilt påverkad av handelssystemet, inte ens i jämförelse med företag som inte ingår i 
handelssystemet (2004, s.217). Deras resultat utgår dock utifrån en simulering. 
 
Vikten av harmonisering av handelssystemet är något som även Endres och Ohl diskuterar i 
sina slutsatser. De konstaterar att handelssystemet lämnar många viktiga beslut för 
medlemsländerna att fatta och därför bör EU sträva efter homogenitet i handelssystemet. En 
harmonisering av handelssystemet skulle även leda till mindre transaktionskostnader för 
transnationell handel (Endres och Ohl, 2005, s.32-33). 
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4.3 Marknaden för utsläppsrätter 
I en perfekt konkurrenskraftig ”tillståndsmarknad”12 är priset lika för alla som släpper ut 
föroreningar menar Endres och Ohl (2005, s.20). Författarna diskuterar hur marknaden med 
utsläppsrätter påverkar företagens beslut om investeringar i ny teknik. Företagen gör en 
kostnadsanalys av hur mycket det kostar att införa ny teknik i jämförelse mot att ha kvar 
samma utsläppsnivåer och betala utsläppsrätter (Endres och Ohl, 2005, s.21). I sina slutsatser 
menar de på att kostnadseffektivitet i miljöpolitiken är ett måste eftersom kostnadsbördan för 
industrin och konsumenterna bör minimeras (Endres och Ohl, 2005, s.32). I studien diskuteras 
även frågan om gratis tilldelning eller auktionering, där författarna menar att 
handelssystemets kostnadseffektivitet är lägre vid gratis tilldelning (Endres och Ohl, 2005, 
s.27-28). I slutsatserna skriver de att auktionering bör spela en större roll vid tilldelning av 
utsläppsrätter än vad som i dagsläget anges i handelsdirektivet (Endres och Ohl, 2005, s.33). 
 
I Laurikka och Koljonens studie menar de att handelssystemet påverkar pengaflödet genom 
fyra mekanismer: nya kostnader i form av värdet på överlämnade utsläppsrätter, högre 
bränslekostnader, marknadspriset på energitillverkning och nya intäkter i form av gratis 
utsläppsrätter (2006, s.1064-1065). I sin studie kommer de fram till att handelssystemets 
påverkan inte bara beror på utsläppsrättspriset utan även på osäkerheten och sambandet 
mellan el- och bränslepriserna (Laurikka och Koljonen, 2006, s.1063). I resultatet kommer 
författarna även fram till att låga utsläppsrättspriser inte kommer att påverka kraftverken 
nämnvärt. Däremot kommer gratis tilldelning och höga utsläppsrättspriser att påverka 
gaskraftverk, då de blir lönsammare, men kolkraftverk påverkas inte nämnvärt. Osäkerheten 
kring tilldelningen av gratis utsläppsrätter är avgörande för beslut om byte till gaskraftverk. 
Dock påverkar denna osäkerhet varken förnyelsebar energi eller kärnkraft (Laurikka och 
Koljonen, 2006, s.1072-1073).  
 
Även Bode diskuterar i sin studie handelssystemets påverkan på olika typer av kraftverk. Han 
menar att priset på utsläppsrätter påverkar den totala mängden producerad el för anläggningar 
som använder fossila bränslen, men inte anläggningar som använder icke-fossila bränslen, 
t.ex. kärnkraft. Vidare skriver författaren att om priset på utsläppsrätter är 20 euro, eller mer, 
påverkar det den totala produktionskostnaden (Bode, 2006, s.688). 
 
4.4 Implementeringen i Sverige 
I en studie skriven av Paulsson och von Malmborg år 2004, innan handelssystemet 
implementerades i Sverige, diskuterar de svenska energiföretags agerande och inställning 
gällande handel med utsläppsrätter (s.213). Författarna diskuterar även företagens syn på 
myndigheternas beteende och kommer fram till att energiföretagen är besvikna över att staten 
inte använde sig av deras kompetens i frågan utan bara har konsulterat 
industriorganisationerna. Energiföretagen vill även att staten ska vara mer konkret när det 
gäller strategierna kring utsläppshandel, så att de kan göra sina långtidsplaneringar (Paulsson 
och von Malmborg, 2004, s.215). Författarna diskuterar även varför företagen agerar så 
passivt när det gäller utsläppshandeln. De kommer fram till att det varken finns miljömässig 
eller medial press på företagen och att de inte kritiseras för sitt agerande. Det var antagligen 
för tillfället bäst ur strategisk synpunkt att vara passiv för energiföretagen (Paulsson och von 
Malmborg, 2004, s.216-218).  

                                                 
12 Egen översättning av begreppet permit market. 
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Författarna relaterar även till tidigare studier av Dobers (1997, i Paulsson och von Malmborg, 
2004, s.219) som menar att organisationen i Sverige kring miljökontroll, gör att företagen är 
fast i en command and control situation. Konsekvensen blir att företagen väntar på att staten 
ska agera först. De menar att även detta kan ha medfört att företagen har varit passiva när det 
gäller handeln med utsläppsrätter (Paulsson och von Malmborg, 2004, s.219). 
 
I en senare studie av von Malmborg och Strachan diskuteras återigen denna problematik. De 
påpekar att klimatfrågan, generellt sett, har haft en låg prioritet hos svenska företag och att de 
oftast väntar på statliga styrmedel som ska reglera företagens verksamhet och agerande. Men i 
och med implementeringen av handeln med utsläppsrätter har företagen nu börjat utveckla 
strategier för sitt arbete med klimatproblematiken (von Malmborg och Strachan, 2005, s.154). 
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5. Resultat 
Här presenteras en sammanställning av intervjuerna. Varje stycke är indelat i minst tre delar, 
där de större energibolagens syn presenteras först, följt av de mindre energibolagens åsikter 
och avslutas med myndigheternas perspektiv. När åsikterna är delade mellan företagen 
presenteras de istället som bolag S1, S2 samt M1, M2, M3. Under några rubriker presenteras 
endast en myndighets perspektiv, detta beror på uteblivet intervjusvar från den myndighet 
som inte nämns.  
 
5.1 Fördelar och nackdelar med handelssystemet 
5.1.1 Fördelar  
De större energibolagen ser flera miljömässiga fördelar med handelssystemet. De pekar på att 
handelssystemet är bra för miljö och klimat. Bolag S1 menar att:  
 

Alltså i grunden är vi ju positiva till det här handelssystemet, det är ju ett sätt och sätta 
pris på koldioxiden och föra in den frågan till klimatfrågan i hela ordinarie 
beslutsprocessen så klart då att det finns ett pris på koldioxid. Det ser vi positivt på, att 
det är ett sätt att försöka hantera klimatfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.  
 

De mindre energibolagen pekar på olika fördelar med handelssystemet. Bolag M1 menar att 
det finns ekonomiska fördelar eftersom de i dagsläget har blivit tilldelade fler utsläppsrätter 
än vad de har behov av. Energibolaget M2 anser att det får dem att tänka till lite grann när det 
gäller utsläpp och oljeförbrukning samt att de får bättre kontroll över lager av olja och den 
egna oljeförbrukningen. Medan bolag M3 säger att det är en fördel att systemet är gemensamt 
för flera länder inom EU och att koldioxidminskningarna görs där de kan hanteras smidigast.  
 
Energimyndigheten menar att handelssystemet är ett kostnadseffektivt sätt att minska 
koldioxidutsläppen samt att det visar att klimatfrågan nu har lyfts fram och blivit en 
prioriterad fråga. De pekar även på att det är ett system som implementeras i hela EU och att 
det är något som skulle kunna genomföras i hela Europa.  
 
5.1.2 Nackdelar 
De större energibolagen ser nackdelar med att handelssystemet inte är harmoniserat på EU-
nivå. Olika länder har tillämpat olika tilldelningsprinciper vid fördelning av utsläppsrätter, 
vilket har medfört att det har blivit olika tilldelning för samma typ av anläggning. Ett exempel 
på detta är att nya anläggningar som byggs i Sverige missgynnas i det nuvarande systemet i 
jämförelse med likvärdiga anläggningar som byggs i exempelvis Tyskland, där nya 
anläggningar får fler utsläppsrätter. Bolag S2 ser även en nackdel med att det är höga krav på 
mätnoggrannhet även på små och/eller reserv anläggningar. Det är slöseri med tid att lägga 
ner resurser på det. 
 
De mindre energibolagen ser andra nackdelar med handelssystemet. Bolag M2 och M3 pekar 
på att det är för höga administrativa krav och att regelverket är för byråkratiskt. Bolagen tar 
även upp rättvisan i handelssystemet. Ett exempel på detta är bolag M2 som uttrycker att 
systemet kan bli skevt då Sverige hela tiden vill vara bättre än andra länder. Detta kan övriga 
länder tjäna pengar på genom att de då slipper minska sina utsläpp, vilket kan innebära att det 
inte blir någon reell minskning av det totala utsläppet, utan bara en omfördelning av pengar i 
form av utsläppsrätter. En annan nackdel, enligt bolag M1 och M3, är att elpriset har blivit 
högre p.g.a. att handel med utsläppsrätter och el-certifikat införts. Detta innebär att det har 
blivit mer lönsamt för industrin att producera el och värme i sina egna anläggningar.  
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Bolag M1 anser att detta pressar biobränslemarknaden, medan bolag M3 menar på att detta 
har kommit att påverka konkurrensen inom Sverige genom att de inte kan konkurrera med 
kundernas egna oljepannor13. 
 
Naturvårdsverkets officiella hållning i frågan om fördelar och nackdelar med handelssystemet 
är att; ”[…] har man ett handelssystem så ska man få in så mycket som möjligt i 
handelssystemet.”. De pekar också på att det nu är ca 30 % av de svenska koldioxidutsläppen 
som innefattas av handelssystemet och säger att det kan anses vara lite för lite. En nackdel 
som Energimyndigheten ser med handelssystemet är att reglerna i vissa fall inte är 
harmoniserade, vilket de anser beror på att handelsdirektivet i nuläget lämnar ganska mycket 
till de enskilda medlemsstaterna att bestämma. En annan nackdel som Energimyndigheten ser 
med handelssystemet är att det är ett stort system att administrera vilket kan vara svårt. 
 
5.1.3 Handelssystemets påverkan på konkurrenssituationen 
Ur konkurrenssynpunkt framhäver de större energibolagen, det faktum att handelssystemet 
inte är harmoniserat på EU-nivå, vilket påverkar konkurrensen då det ger sämre 
förutsättningar för att bygga nya anläggningar i Sverige. Dock anser bolagen att denna 
konkurrensnackdel har åtgärdats, till viss del, i den nya propositionen, där det föreslås att det 
ska bli mer harmoniserat för nya anläggningar. Även bolag M3 nämner att svenska 
energiföretag missgynnas vid nybyggnation av anläggningar i jämförelse med andra länder. 
I övrigt anser de mindre energibolagen att deras främsta konkurrens är andra alternativ som 
finns för uppvärmning, exempelvis värmepumpar, eldning med pellets eller olja. 
 
Naturvårdsverket betonar att det i handelsdirektivet står att det ska vara konkurrensneutralt 
samtidigt som de menar att det finns en hel del kvar att förbättra. De pekar även på att 
anledningen till att energisektorn fick 80 % av de historiska utsläppen var att regeringen 
hävdade att energisektorn inte är utsatt för utomeuropeisk konkurrens på samma sätt som 
processindustrin, samt att energibolagen kan byta bränsle på ett enklare sätt än vad 
processindustrin kan byta råvara. Energimyndigheten menar att det måste finnas någon slags 
harmonisering mellan länderna vid tilldelning av utsläppsrätter för att på så sätt bevara 
konkurrensneutraliteten. De påpekar att vid auktionering eller försäljning bör det vara samma 
regler i alla länder. 
 
5.2 Implementering av handelssystemet 
De flesta energibolagen menar att implementeringen, i stort sett, har fungerat bra och att det 
mestadels har handlat om barnsjukdomar p.g.a. att det var första gången för alla. Bolag S1 
säger att; ”Det verkar ha fungerat bra det också, så det är väl också lite trial and error där, 
innan allt hade fallit på plats där”. 
 
Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten tycker att det har gått förvånansvärt bra med 
tanke på förutsättningarna och att handelssystemet infördes snabbt. Naturvårdsverket anser att 
alla, även företagen och verifierarna14, har arbetat väldigt hårt för att få allt att fungera bra. 
 

                                                 
13 Kundernas oljepannor berörs inte av handelssystemet. 
14 Ackrediterad kontrollör. 
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5.2.1 Svårigheter med implementeringen av handelssystemet 
De större energibolagen menar att en svårighet har varit den stora tidspressen på både företag 
och myndigheter. Bolagen tar upp problemet med att både länsstyrelser och verifierarna kan 
vara olika noggranna i sina bedömningar. Bolag S2 menar att de hårda kraven på 
mätnoggrannheten och svårigheter med att ha uppsikt över emissionsfaktorer, är saker som de 
anser vara slöseri med tid och resurser. 
 
De mindre energibolagen anser att det har varit stor tidspress och oerhört bråttom med allting. 
Alla nämner att det har varit hårda regler på mätnoggrannhet och mycket problem med 
metoden för hur mätningarna ska gå till. Bolag M1 och M2 menar att det har framkommit att 
de tidigare inte har haft den exakthet som numera krävs i mätningar av exempelvis tankar och 
förbrukning, vilket har medfört svårigheter. Energibolagen M1 och M3 påpekar att det är 
mycket byråkrati och höga krav som ställs på företagen. Vidare betonar även bolag M3 att 
anläggningar som inte släpper ut fossilt koldioxid ingår i systemet, exempelvis eldning av trä 
och biobränsle, och att det ställs lika höga krav på mätningar och beräkningar som på 
anläggningar som släpper ut fossilt koldioxid. De anser inte att det är rimligt att det ställs 
samma krav. 
 
Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten menar att tidsaspekten har varit 
huvudproblemet. Naturvårdsverket menar att svårigheten är att det är ett relativt krångligt 
system, där det ställs oerhörda krav på företagen vid rapportering och övervakning, men att 
företagen trots det har klarat det förhållandevis bra. Energimyndigheten anser att det alltid blir 
svårigheter när man har en kedja av funktioner som ska träda i kraft, speciellt då funktionerna 
är beroende av varandra och av att varje funktion ska bli avklarad i tid för att nästa ska kunna 
påbörjas. De menar även att det har varit en stor och svår del att informera alla 
verksamhetsutövare och få dem att förstå vad det är de ska göra. 
 
5.2.2 Aktörernas agerande och syn på varandra 
Generellt sett tycker alla energibolagen att det är positivt att de har fått den hjälp de har varit i 
behov av från myndigheterna, exempelvis med information och svar på frågor. De större 
energibolagen tycker att de berörda myndigheterna har gjort ett bra jobb. De anser att, trots att 
det har varit tidsnöd och lite ”buggar” i systemet, har både Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten varit tillmötesgående och angelägna om att både ge och få information. 
 
De mindre energibolagen har delade åsikter, men de är eniga om en sak, att alla har fått söka 
en del information själva för att försöka tolka och förstå vad det är som gäller. Bolag M1 
anser att vid implementeringen gick allt väldigt snabbt och därigenom fick ingen rimlig tid att 
hänga med. Bolag M1 och M3 har svårt att förstå varför handelssystemet samt regelverket 
måste vara så byråkratiskt och överarbetat. Energibolag M3 tycker dock att myndigheternas 
bemötande i stort sett har varit bra, men de önskar större enighet emellan länsstyrelserna samt 
mellan Energimyndigheten och länsstyrelserna. Bolag M2 menar att myndigheterna har gjort 
vad de kan, men att de kanske inte har tillräckligt med resurser, framförallt länsstyrelsen som 
verkade veta lika lite som bolaget när handelssystemet startade. Vidare framhåller de även att 
myndigheterna borde vara mer förberedda och veta mer om vilka krav de ska ställa på 
verksamhetsutövarna. 
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Naturvårdsverket menar att de har haft en hög servicenivå och svarat på många frågor per 
telefon. Vad gäller företagens agerande pekar de på att det har varit väldigt många bolag som 
inte handlat med utsläppsrätterna, men tror att det har ökat i samband med rapporteringen. De 
säger även att det är lättare för de stora bolagen att handla, då de har större resurser och kan 
ha personal avsatt för att hålla reda på börser och liknande. Naturvårdsverket menar dessutom 
att företagen har gjort så gott de kan och att de, i allra flesta fall, gör rätt i tid vilket är 
imponerande. 
 
5.3 Kommande periodens tilldelningsprincip 
Alla energibolag ansåg sig känna till den kommande periodens tilldelningsprincip, dock mer 
eller mindre väl. Samtliga energibolag utom ett hade läst eller åtminstone sett 
Energimyndighetens rapport om bränsleoberoende riktmärken och alla var positiva till, eller 
föredrog, en tilldelning baserad på riktmärken istället för historiska utsläpp. I denna fråga 
fanns det därmed ingen skillnad i intervjusvaren mellan de större och mindre energibolagen. 
 
Tre av bolagen (S1, S2, M1) tar upp problematiken med att basera tilldelningen på historiska 
utsläpp, bolag S1 uttrycker det på följande sätt: 
 

De historiska utsläppen som man har nu, det är ju ett problem med att efter ett tag så blir 
det svårt att uppdatera perioden då, så man inte ska kunna spekulera i att det här blir nog 
uppdateringsperioden då och anpassa sina utsläpp efter det. Och då efter ett tag så börjar 
ju den här perioden -98 till -01 då som man har baserat på i Sverige bli väldigt gammal. 
Man baserar tilldelning 2012 på utsläpp man hade 1998, så det börjar ju bli lite långt 
iväg, så det är svårt att köra den hur länge som helst. 

 
Bolag S1 och S2 framhåller att i den senaste propositionen förordades samma princip för 
tilldelning som tidigare, med basering på historiska utsläpp från samma period. Även bolag 
M2 tror att det blir samma förhållande som i nuvarande tilldelningsperiod. Bolag S1 
framhåller att det är positivt att nya anläggningar ser ut att få bättre villkor och att 
tilldelningen till dem baseras på riktmärken för att den ska bli mer harmoniserade med 
länderna inom EU. Bolaget säger även att när förslaget på riktmärken togs fram var de 
skeptiska till att biobränsleeldade kraftverk skulle få tilldelning, då de anser att det skulle 
snedvrida konkurrensen mellan biobränsleeldad kraft och annan ”koldioxidfri” kraft som 
exempelvis vindkraft. Bolag S2 påpekar att oavsett vilken tilldelningsmetod det blir kommer 
taket förmodligen att sänkas och företagen kommer ändå att få färre utsläppsrätter än tidigare.  
 
Naturvårdsverkets generella inställning gällande utsläppstaket är att om det finns ett tak, ska 
det sänkas allteftersom för att på så sätt pressa ner utsläppen. I övrigt betonar myndigheten att 
förordningen om den kommande periodens tilldelning kommer 1 juli, 2006. 
Energimyndigheten menar att responsen de har fått kring rapporten om bränsleoberoende 
riktmärken, är att biobränsle redan har starka fördelar t.ex. via el-certifikatsystemet och att vid 
tillämpandet av bränsleoberoende riktmärken gynnas biobränslen på ett otillbörligt sätt. De 
betonar även att biobränsle är integrerat i handelssystemet trots att det är ett förnyelsebart 
bränsle. 
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5.4 Förbättring och utveckling av handelssystemet 
5.4.1 Handelssystemets förbättringspotential  
Alla energibolagen har lite olika åsikter om vad som kan förbättras. Bolag S1 tycker att 
handelssystemet kan förbättras genom harmonisering på EU-nivå och att man har samma 
princip för tilldelning över hela Europa speciellt när det gäller nya anläggningar. De påpekar 
även att systemet är för kortsiktigt och att de vill ha längre perioder, detta p.g.a. att nya 
investeringar ofta görs på lång sikt. De vill därför veta förutsättningarna i förväg. Bolag S2 
anser att kraven på mätning kan förbättras och förenklas. 
 
Något som bolag M1 tycker kan förbättras är avyttringen av utsläppsrätter och att man ska 
kunna spara dem från en handelsperiod till nästa. Att systemet kan förenklas är även något 
som bolag M2 nämner, speciellt när det gäller alla kontrollstationer längs processen och tar 
upp exemplet med NOX-systemet som inte är lika komplicerat men som ändå fungerar bra. 
Bolag M2 betonar även rättviseaspekten i systemet och anser att fler branscher bör ingå i 
handelssystemet. De menar dessutom att tilldelning bör ske efter utsläpp istället för att bli 
tvungen att köpa av företagen som har fått för många utsläppsrätter. Bolag M3 tycker att det 
är för exakta krav på verifieringen, de är helt enkelt inte rimliga. 
 
Naturvårdsverket menar att det är ett otroligt komplicerat myndighetsförfarande och att 
myndighetsstrukturen skulle kunna förenklas samt förbättras. De pekar även på att i det här 
handelssystemet blir energibolagen inte belönade för att de bytte bränsle tidigt, vilket kan 
anses vara lite orättvist. Tilldelningsprinciperna är något som både Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten tar upp och menar på att det bör utredas vidare om huruvida 
utsläppsrätterna ska delas ut gratis eller exempelvis auktioneras ut. Båda myndigheterna 
betonar även möjligheterna till att inkludera andra branscher, t.ex. transportsektorn, samt 
andra växthusgaser i handelssystemet och menar att detta bör utredas vidare. 
 
5.4.2 Aktörernas förbättringspotential 
Alla energibolagen har en liknande åsikt i frågan om myndigheternas förbättringspotential 
och det är att de vill få rimlig tid inför nästa period, men samtidigt har de förståelse för att 
myndigheterna jobbar på så gott de kan. De större bolagen nämner att de ville ha 
propositionen tidigare ifrån Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, men förseningen tror 
de beror på alla EU direktiv.  
De mindre energibolagen har delade åsikter. Bolag M2 tycker att det är för många instanser15 
inblandade och anser att det borde vara enklare. Energibolag M3 vill lätta upp det rigorösa 
omfattande regelverket. 
 
De förbättringar som Naturvårdsverket anser att företagen kan göra är främst i samband med 
övervakning och verifieringsprocessen, där det finns en del brister. Samtidigt betonar verket 
att alla aktörer var nya i handelssystemet och att det inte fanns någon erfaren att fråga. 
Naturvårdsverket säger även att kontinuerliga förbättringar, i exempelvis deras vägledning, är 
något som de eftersträvar.  
 

                                                 
15 Energimyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelsen, kontrollanterna samt själva företaget.  
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5.5 Handelssystemets framtid 
Majoriteten av energibolagen anser att handel med utsläppsrätter är ett bra styrmedel för att 
minska utsläppen, men att handelssystemets framtid är ett stort frågetecken som orsakar 
osäkerhet hos många av företagen. Bolag S1 och M1 anser att det är svårt att säga något om 
den framtida utvecklingen eftersom handelssystemet just nu utsätts för stora påfrestningar i 
och med att dess påverkan har lett till att elpriset har blivit mycket högre. Bolag S1 
ifrågasätter om EU-kommissionen kommer att fortsätta orka driva på handelssystemet, när de 
inser hur det påverkar Europas konkurrenskraft av att det bara är EU som har detta 
handelssystem. Bolag M2 säger att: 
 

Naturligtvis så vore det bra om det kunde fortsätta bli något globalt system, som fungerar 
globalt, för annars så sitter vi i ett hörn av världen och tycker att vi är duktiga och sen 
händer det egentligen ingenting. […] Till slut får man ju fungerande system som pressar 
oss åt rätt håll. För vi gör ingenting av egen kraft. 

 
Myndigheterna utgår ifrån att handelssystemet troligen kommer att finnas kvar även efter år 
2012. Naturvårdsverket pekar på att det pågår diskussioner om huruvida andra sektorer och 
växthusgaser kommer att innefattas av handeln med utsläppsrätter i framtiden. 
Energimyndigheten betonar att de har ett regeringsuppdrag som handlar om att undersöka vad 
som kan vara aktuellt för framtiden och utvecklingen på längre sikt. Detta arbete har ännu inte 
påbörjats då rapporten ska lämnas in i slutet av år 2006. De menar även att framtiden beror 
väldigt mycket på vilka beslut som fattas internationellt. 
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6. Analys och diskussion  
I detta avsnitt analyseras intervjusvaren och kopplas samman till tidigare forskning. Därefter 
följer en diskussion av frågeställningarna i relation till analysen. 
 
6.1 Fördelar och nackdelar med handelssystemet  
När det gäller fördelar finns det skillnader mellan de större och mindre energibolagen 
framförallt att de större bolagen tänker globalt på klimatproblematiken och miljön, medan de 
mindre är mer fokuserade på sina egna verksamheter. Detta kan troligen bero på att de mindre 
bolagen endast är verksamma på en lokal marknad, medan de större bolagen verkar på en mer 
internationell marknad. Denna skillnad kan även bero på resursbrist hos de mindre 
energibolagen. Resultatet visar att både energibolagen och Energimyndigheten anser att 
handelssystemet är ett kostnadseffektivt sätt att reducera utsläppen av koldioxid. Detta är 
något som även framkommer i Paulsson och von Malmborgs studie, där de stora 
energiföretagen säger att handelssystemet har potential att bli ett kostnadseffektivt styrmedel 
och kan bidra till att skynda på utvecklingen av miljövänlig teknik (2004, s.214).  
 
Även energibolagens syn på handelssystemets nackdelar skiljer sig åt ganska markant. De 
större bolagen pekar främst på att systemet inte är harmoniserat, då medlemsländerna har 
tillämpat olika tilldelningsprinciper för exempelvis nya anläggningar16. Något som är 
genomgående bland de mindre energibolagen är att de ser nackdelar med att regelverket är för 
byråkratiskt och att det ställs för höga administrativa krav. Bolagen anser att förbättringar kan 
göras för att förenkla och lätta upp handelssystemets regelverk samt att minska antalet 
inblandade instanser. Dock är det inget av de större bolagen som tar upp denna aspekt, vilket 
troligen beror på att de större bolagen har större resurser till att hantera implementeringen av 
handelssystemet. Detta resonemang stöds av Naturvårdsverket som menar på att de större 
bolagen har mer resurser och kan ha personal avsatt för att hålla reda på börser, vilket gör det 
lättare för dem att handla med utsläppsrätter. 
 
Naturvårdsverket uppmärksammar också det komplicerade myndighetsförfarandet och 
krångliga systemet. De anser att det ställs oerhörda krav på företagen vid rapportering och 
övervakning. Även Energimyndigheten ser en nackdel med att handelssystemet är ett stort 
system att administrera. Naturvårdsverket pekar på att både myndighetsstrukturen och 
handelssystemet skulle kunna förenklas samt förbättras. Denna samsyn på problemet från 
både myndigheterna och de mindre energibolagen tyder på att det här finns en stor 
förbättringspotential.  
 
6.1.1 Konkurrens och harmonisering  
Ett återkommande ämne som de större energibolagen har åsikter kring gäller harmoniseringen 
mellan EU-länderna. De ser en nackdel med att olika länder tillämpar olika 
tilldelningsprinciper vid fördelning av utsläppsrätter och menar att svenska energibolag 
missgynnas ur konkurrenssynpunkt, eftersom det är sämre förutsättningar i Sverige för att 
bygga nya anläggningar. Bolagen anser att handelssystemet kan förbättras genom 
harmonisering på EU-nivå och att alla deltagande länder bör tillämpa samma princip för 
tilldelning över hela Europa, speciellt när det gäller nya anläggningar. Denna 
konkurrensnackdel anser de har åtgärdats till viss del i den nya propositionen, där det föreslås 
att det ska bli mer harmoniserat för nya anläggningar. 
 

                                                 
16 Problematiken med harmonisering analyseras under rubriken 6.1.1 Konkurrens och harmonisering. 
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Bland de mindre energibolagen är det endast ett som tar upp denna missgynnande 
konkurrensfaktor, vilket troligen beror på att bolaget i fråga är större än de övriga två. De 
andra mindre energibolagen anser att deras främsta konkurrens är andra alternativ för 
uppvärmning. Därmed finns det här en märkbar skillnad mellan de större och de mindre 
energibolagen, som nog beror på att de större energibolagen verkar på den internationella 
marknaden, medan de mindre bolagen endast är verksamma på den lokala marknaden i 
bolagens närområde. 
 
Även Energimyndigheten ser en nackdel med att handelsdirektivet i nuläget lämnar ganska 
mycket till de enskilda medlemsstaterna att bestämma. De menar att det måste ske en 
harmonisering mellan länderna vid tilldelning av utsläppsrätter för att bevara 
konkurrensneutraliteten. Något som Naturvårdsverket betonar är att i handelsdirektivet står 
det att handelssystemet ska vara konkurrensneutralt, men säger också att det finns en hel del 
kvar att förbättra. 
 
Problematiken med att handelssystemet inte är harmoniserat är något som även tas upp i 
Endres och Ohls studie. I deras slutsatser pekar de på att handelssystemet lämnar många 
viktiga beslut upp till de deltagande länderna att fatta och att EU bör sträva efter ett mer 
harmoniserat handelssystem då det skulle gynna transnationell handel (Endres och Ohl, 2005, 
s.32). Vikten av att harmonisera reglerna mellan EU:s medlemsländer är något som även 
framkommer i Paulsson och von Malmborgs studie där de skriver att de 
företagsrepresentanter som de intervjuat har alla pekat på att det är viktigt att handelssystemet 
är harmoniserat inom EU (2004, s.214). 
 
6.2 Implementering av handelssystemet 
När det gäller mätmetoder och mätnoggrannhet är nästan alla energibolagen överens om att 
det är för exakta krav som har orsakat en del problem, vilket de tror kan bero på att de tidigare 
inte har haft den exakthet som numera krävs vid mätningar av exempelvis emissionsfaktorer.  
Ett annat problem vid implementeringen menar de större energibolagen är att både 
länsstyrelser och verifierarna kan vara olika noggranna i sina bedömningar. Även 
Naturvårdsverket tar upp att det finns en del brister i samband med övervakningen och 
verifieringen, men de menar istället att företagen kan förbättra sig på dessa punkter. Detta 
tyder på en oenighet mellan myndigheterna och företagen. För Naturvårdsverket är det 
troligtvis av relevans att alla företagen mäter sina utsläpp på samma sätt för att på så sätt få en 
korrekt helhetsbild av utsläppen, medan bolagen ser till vad som är smidigast för den egna 
verksamheten och det dagliga arbetet. Det handlar därför om olika synvinklar på frågan om 
mätnoggrannheter. 
 
I frågan om hjälp och information från myndigheterna anser alla energibolagen att de har fått 
den hjälp de har varit i behov av. De större energibolagen menar att de berörda myndigheterna 
har varit tillmötesgående och gjort ett bra jobb, trots tidsbristen. De mindre energibolagen 
säger att de har fått söka en del information själva för att försöka tolka och förstå vad det är 
som gäller. Två av dem anser att myndigheternas bemötande har varit bra och att de gjort vad 
de kan, men bolagen anser även att förbättringar kan göras genom att myndigheterna kan vara 
mer förberedda och samspelta sinsemellan. 
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Naturvårdsverket menar att det har varit en stor och svår del att informera alla 
verksamhetsutövare och få dem att förstå vad det är de ska göra men att de har haft en hög 
servicenivå. Samtidigt betonar de att alla aktörer var nya i handelssystemet och att det inte 
fanns någon erfaren att fråga. Detta kan tolkas som att samarbetet och informationsflödet 
mellan energibolagen och myndigheterna har fungerat väl. 
 
Ett stort problem som alla aktörer uppmärksammar är den tidspress som har varit vid 
implementeringen av handelssystemet. Alla energibolagen uttrycker ett önskemål att få mer 
tid inför nästa period, men samtidigt har de förståelse för att myndigheterna jobbar på så gott 
de kan. De inser att förseningarna troligen beror på direktiven kommer från högre instanser. 
Naturvårdsverket tycker att företagen har gjort så gott de kan och i de flesta fall har skickat in 
uppgifter i tid, vilket är imponerande. Förbättringspotential på denna punkt finns, men frågan 
är om verksamhetsutövarna kommer att få mer tid, då detta styrs av reglerna i 
handelsdirektivet. 
 
6.3 Principer för tilldelning 
I frågan om tilldelning baserad på riktmärken eller historiska utsläpp, svarade alla energibolag 
att riktmärken är att föredra och därmed fanns det här ingen direkt skillnad i intervjusvaren 
mellan de större och mindre energibolagen. Tre av bolagen framhåller att de tror att vid nästa 
tilldelning av utsläppsrätter kommer det vara samma förhållande som i nuvarande 
tilldelningsperiod och därför tar de upp problematiken med att basera tilldelningen på 
historiska utsläpp. Ett exempel på detta är ett av de större bolagen som menar att det blir 
problem när perioden för de historiska utsläppen ska uppdateras. De påpekar att det kan 
tänkas att om de historiska utsläppen uppdateras inom snar framtid, kan bolagen vara 
strategiska genom att välja att inte försöka minska sina utsläpp17. De skulle då ha möjlighet 
att bli tilldelade fler utsläppsrätter än vid en eventuell minskning den nästkommande 
perioden, vilket skulle kunna reducera handelssystemets miljöeffektivitet, om det 
gemensamma taket för utsläppen inte minskas. Vikten av att minska det gemensamma 
utsläppstaket är något som även Naturvårdsverket uppmärksammar. Deras generella 
inställning är att taket bör sänkas allteftersom för att sätta pressa ner utsläppen. Även ett av de 
större energibolagen påpekar att det gemensamma taket för utsläppen förmodligen kommer 
att sänkas, vilket innebär att företagen kommer få färre utsläppsrätter oavsett vilken 
tilldelningsprincip som tillämpas. 
 
När det gäller riktmärken menar ett av de större energibolagen att det är positivt att nya 
anläggningars tilldelning föreslås baseras på riktmärken. De framhåller att när 
Energimyndighetens rapport, Bränsleoberoende riktmärken i energisektorn, togs fram var de 
skeptiska till förslaget. Bolaget är kritiskt till förslaget om att även biobränsleeldade kraftverk 
ska bli tilldelade utsläppsrätter, då de anser att det kan snedvrida konkurrensen jämfört med 
annan ”koldioxidfri” kraft, t.ex. vindkraft. Denna kritik är även Energimyndigheten medveten 
om, som dock betonar att biobränsle är integrerat i handelssystemet trots att det är ett 
förnyelsebart bränsle. Att biobränsleeldade anläggningar redan ingår i handelssystemet är 
något som även ett av de mindre energibolagen påpekar. Det verkar råda en viss oförståelse 
till varför anläggningar som inte släpper ut fossilt koldioxid ska ingå i handelssystemet och 
varför det ställs lika hårda krav på mätmetoder på dessa kraftverk. För att råda bot på denna 
oförståelse bör avsikten med att även inkludera biobränsleeldade anläggningar klargöras. 
 

                                                 
17 Se citat av bolag S1 under rubrik 5.3 Kommande periodens tilldelningsprincip. 
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Handelssystemet upplevs av två av de mindre energibolagen till en viss del som orättvist, 
vilket Naturvårdsverket uttrycker en viss förståelse för. Verket menar att i det här 
handelssystemet blir de energibolag som bytte bränsle tidigare än år 1998 inte belönade. Detta 
är ett tydligt problem i det nuvarande systemet, eftersom företagen som miljöanpassade 
bränslet tidigare, nu blir ekonomiskt missgynnade. 
 
6.4 Handelssystemets framtid 
I frågan om handelssystemets framtid framkommer det att majoriteten av energibolagen 
tycker att handel med utsläppsrätter är ett bra styrmedel för att minska utsläppen, men att dess 
framtid är svår att förutsäga, vilket orsakar osäkerhet hos många av bolagen. Ett av de mindre 
bolagen uttrycker att det är bra om handelssystemet kan fortsätta och bli ett globalt 
fungerande system som pressar ner utsläppen, med tanke på att företagen inte gör någonting 
av egen kraft18. Detta visar att styrmedel av denna typ är nödvändigt för att kunna åtgärda 
klimatproblematiken, då många företag inte agerar på egen hand, såvida det inte påverkar 
deras ekonomi eller konkurrenskraft negativt.  
 
Denna problematik är något som även tas upp i studien av von Malmborg och Strachan, där 
de skriver att generellt sett har klimatproblematiken haft låg prioritet hos de svenska företagen 
och att de brukar vänta på statliga styrmedel som reglerar företagens agerande och 
verksamhet. Författarna menar dock att en konsekvens av handelssystemets implementering 
är att svenska företag nu har börjat utveckla egna klimatstrategier (von Malmborg och 
Strachan, 2005, s.154).  
 
De större energibolagen betonar kortsiktigheten i handelssystemet och menar att de skulle 
vilja ha längre perioder för att på så sätt känna till förutsättningarna tidigare, eftersom nya 
investeringar ofta görs på lång sikt. Detta kan ses som ett tecken på att även om energibolagen 
anser att handelssystemet är ett bra styrmedel, så bidrar osäkerheterna inför framtidens 
handelssystem till att försvåra kommande investeringsplaner, vilket även påpekas i Endres 
och Ohls slutsatser. De menar att reglerna i handelsdirektivet är föränderliga och utgör därför 
ingen stabil bas för företagens framtida investeringar. Författarna trycker på att EU-
kommissionen bör minska på osäkerheten genom att vara mer principfast i sin politik (Endres 
och Ohl, 2005, s.33). Även andra forskare diskuterar osäkerheterna kring tilldelning av 
utsläppsrätterna och menar att osäkerheten påverkar exempelvis beslut om byte av bränsle 
(Laurikka och Koljonen 2006, s.1072-1073). 
 
Energimyndigheten menar att handelssystemets framtida utveckling beror på vilka beslut som 
kommer att fattas internationellt. Båda myndigheterna utgår dock ifrån att handelssystemet 
kommer att finnas kvar även efter år 2012. När det gäller den framtida utvecklingen menar 
myndigheterna att något som bör utredas vidare är möjligheterna till att inkludera andra 
branscher, t.ex. transportsektorn, samt andra växthusgaser i handelssystemet. Detta är något 
som även ett av de mindre energibolagen påpekar. Myndigheterna menar även att 
tilldelningsprinciperna bör undersökas vidare, för att reda ut huruvida utsläppsrätterna ska 
delas ut gratis eller exempelvis auktioneras ut. Diskussionen om gratis tilldelning eller 
auktionering är något som även tas upp i Endres och Ohls studie. De menar att 
kostnadseffektiviteten i handelssystemet är lägre vid gratis tilldelning, och skriver därför i 
sina slutsatser att vid tilldelning av utsläppsrätter bör auktionering spela en större roll än det 
som, i dagsläget, anges i handelsdirektivet (Endres och Ohl, 2005, s.27-33). 
 

                                                 
18 Se citat av bolag M2 under rubriken 5.5 Handelssystemets framtid. 
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Ett av de större bolagen nämner att det är svårt att säga något om den framtida utvecklingen 
eftersom handelssystemet just nu utsätts för stora påfrestningar. Bolaget ifrågasätter huruvida 
EU-kommissionen kommer att kunna driva på handelssystemet när de inser hur systemet 
påverkar Europas konkurrenskraft av att det bara är EU som tillämpar ett system för handel 
med utsläppsrätter. Några av energibolagen diskuterar handelssystemets påverkan på elpriset 
och menar att elpriset har blivit mycket högre efter implementeringen av systemet. Två av de 
mindre energibolagen menar att det därför har blivit mer lönsamt för industrin att producera el 
och värme i sina egna anläggningar.  
 
Handelssystemets påverkan på elpriset är något som också indirekt tas upp i Bodes studie. 
Där skriver han att om utsläppsrättspriset är 20 euro eller mer, påverkar det den totala 
produktionskostnaden (Bode, 2006, s.688) och därmed kan det tänkas att elpriset påverkas. 
Hur stor verklig påverkan handelssystemet kommer att ha på elpriset är det dock lite för tidigt 
att säga, men det finns några olika prognoser, bl.a. från Energimyndigheten. I dagsläget 
varierar priserna kraftigt på den nordiska elbörsen (Nord Pool, 2006). 
 
6.5 Diskussion av frågeställningarna  
Fördelen med handelssystemet är dess kostnadseffektivitet, vilket vi anser framkommer 
tydligt ur studiens resultat, då det råder en samstämmighet mellan energibolagen och 
myndigheterna i denna fråga. Däremot finns det stora skillnader när det gäller vilka nackdelar 
som energibolagen framhåller. De större energibolagens efterfrågan av en harmonisering 
mellan de deltagande länderna, anser vi bero på att de verkar på den europeiska 
energimarknaden, och därmed påverkas deras konkurrenskraft av att länderna har olika regler. 
De mindre energibolagen påverkas inte nämnvärt av denna harmoniseringsfråga och betonar 
därför istället problemen med att regelverket är för byråkratiskt och administrativt, vilket 
myndigheterna håller med om. Vi anser att anledningen till att energibolagen framhåller olika 
nackdelar kan bero på att de verkar på olika marknader, men även p.g.a. skillnader i resurser. 
 
Under implementeringen av handelssystemet anser både energibolagen och myndigheterna att 
informationsflödet och kommunikationen har fungerat väl. De anser att det största problemet 
har varit tidspressen. Frågan är dock om verksamhetsutövarna verkligen kommer att få mer 
tid inför nästa period, då mycket styrs av reglerna i handelsdirektivet. När det handlar om 
mätmetoder och mätnoggrannhet menar energibolagen att det är alltför exakta krav, medan 
myndigheterna betonar brister i företagens övervakningar och mätningar. Vi anser att denna 
oenighet beror på olika synsätt i frågan om mätnoggrannheter och mätmetoder. 
 
När det gäller principer för tilldelning av utsläppsrätter framkommer det att energibolagen är 
missnöjda, vilket troligen beror på att de blev tilldelade 80 % av de historiska utsläppen. Alla 
energibolag säger sig därför föredra tilldelning baserad på riktmärken. Ett annat skäl är att de 
ser problem med hur uppdateringen av de historiska utsläppen skall ske längre fram i tiden.  
I analysen framhåller vi att problematiken med uppdateringen av de historiska utsläppen kan 
komma att minska handelssystemets miljöeffektivitet, om det gemensamma taket för 
utsläppen inte sänks. På grund av detta anser vi att taket för utsläppen bör reduceras 
kontinuerligt för att maximera miljövinsten. 
 
I studien framkommer en rad förbättringsförslag från både energibolagen och myndigheterna. 
Det finns en tydlig koppling mellan många av dessa förbättringsförslag och de tidigare 
nämnda problemen samt nackdelarna med handelssystemet. De större energibolagen påpekar 
att det bör ske en harmonisering mellan de deltagande ländernas regler kring handelssystemet, 
speciellt vid byggnation av nya anläggningar. 
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De framhåller även handelssystemets kortsiktighet och menar att de önskar längre 
tidsperioder för att förenkla investeringsbeslut. De mindre energibolagen är mer inriktade på 
att en förenkling av kraven och reglerna skulle förbättra handelssystemet. De uttrycker även 
önskemål om att myndigheterna skall vara mer samspelta och bättre förberedda, samt att fler 
branscher borde ingå i handelssystemet. Myndigheterna framhåller att både 
myndighetsstrukturen och handelssystemet bör förenklas. Alla dessa förbättringsförslag visar 
att handelssystemet i nuläget inte är tillräckligt väl utformat, vilket vi tror beror på att 
handelssystemet är helt nytt och att det därför har många ”barnsjukdomar”. Vidare anser vi 
att EU bör sträva efter ett mer harmoniserat handelssystem för att säkra konkurrensneutralitet. 
 
Handelssystemets framtid är, enligt både energibolagen och myndigheterna, svår att förutsäga 
och bidrar till osäkerhet hos de berörda verksamheterna. Denna osäkerhet inför framtiden 
beror troligtvis på att många beslut fattas internationellt, och att handelsdirektivet är 
föränderligt. Ett exempel på detta är att det i nuläget pågår diskussioner om att även inkludera 
andra växthusgaser, vilket skulle kunna påverka energisektorn ytterligare. 
 
Det finns även andra konsekvenser av handel med utsläppsrätter som t.ex. dess påverkan på 
el-priset, företagens framtida investeringar och konkurrenskraft. För att minska osäkerheten 
anser vi att de ansvariga beslutsfattarna bör ge klarare besked om vilka regler och krav som 
gäller i dagsläget och vad som planeras inför framtiden. Alla energibolagen menar dock att 
handelssystemet är ett bra styrmedel och utifrån denna studies resultat samt tidigare 
forskning, framkommer det att styrmedel av detta slag är en nödvändighet för att kunna 
åtgärda klimatproblematiken. 
 
Avslutningsvis har vi i denna studie kunnat urskilja likheter och skillnader mellan de större 
och mindre energibolagen. De större energibolagen har likartade tankar och tänker globalt på 
klimatproblematiken och miljön, i jämförelse med de mindre energibolagen, vars fokus ligger 
på den inhemska marknaden. Gemensamt för både energibolagen och myndigheterna är att 
alla parter har ansträngt sig för att få handelssystemet att fungera och att de anser att 
handelssystemet är ett bra styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt reducera 
koldioxidutsläppen. 
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna som är baserade på analysen och diskussionen av 
frågeställningarna. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier. 
 
Syftet med uppsatsen var att studera hur större och mindre energibolag samt de ansvariga 
myndigheterna i Sverige uppfattar handelssystemet med utsläppsrätter. Våra slutsatser är 
följande: 
 

- Fördelen med handelssystemet är enligt alla aktörer dess kostnadseffektivitet. 
Nackdelen, enligt de mindre energibolagen och myndigheterna, är att regelverket är 
för byråkratiskt och administrativt. De större energibolagen ser en nackdel med att det 
saknas harmonisering mellan de deltagande länderna. 

 
- Under implementeringen av handelssystemet anser alla aktörer att tidspressen var det 

största problemet, men samarbetet och informationsflödet mellan myndigheterna och 
energibolagen fungerade trots allt väl. Aktörerna har dock olika synsätt i frågan om 
mätmetoder och mätnoggrannheter. 

 
- Alla energibolagen föredrar en tilldelning baserad på riktmärken, eftersom de bl.a. ser 

problem med uppdatering av de historiska utsläppen. För att öka handelssystemets 
miljöeffektivitet bör det gemensamma taket för utsläppen kontinuerligt sänkas. 

 
- Det finns ett antal områden där förbättringar kan göras inom handelssystemet för 

utsläppsrätter. Energibolagen förespråkar främst en harmonisering av 
handelssystemet, längre tidsperioder och mer samspelta myndigheter. De efterfrågar 
även en förenkling av reglerna och kraven, vilket är något som också myndigheterna 
framhåller. 

 
- Handelssystemets framtid är enligt aktörerna svår att förutsäga och osäker, vilket beror 

på att många av besluten fattas internationellt. 
 

- Den huvudsakliga skillnaden mellan de större och mindre energibolagen är att de 
större energibolagen tänker globalt på klimatproblematiken och miljön, i jämförelse 
med de mindre energibolagen, vars fokus ligger på den inhemska marknaden. 
Gemensamt för alla aktörer är att de anser att handelssystemet är ett bra styrmedel för 
att på ett kostnadseffektivt sätt reducera växthusgaserna. 

 
7.1 Förslag på vidare studier  
Det hade varit intressant att studera vidare några av de ämnesområden som har dykt upp 
under studiens gång. Några exempel på dessa är hur harmonisering kan ske på bästa sätt, 
vilken tilldelningsprincip som är mest rättvis och hur handelssystemet bör utformas i 
framtiden för att både vara miljö- och kostnadseffektiv. Vidare kan man även studera andra 
sektorer som innefattas av handelssystemet och exempelvis fokusera på 
konkurrenssituationen. Utifrån denna studie kan man nu tänkas fortsätta studera frågan om 
handel med utsläppsrätter ur ett internationellt perspektiv. Ett annat förslag är att göra en 
enkätstudie för att få en kvantitativ bild av hur de svenska företagen upplever 
handelssystemet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide, myndighet  

Frågor till intervjuerna – Myndigheter 
 
Frågorna är riktade till myndigheten, inte till enskild person. Intervjupersonen är 
myndighetsrepresentant. 
 
Bakgrund 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 
(En vanlig dag) 

 
- Vad har du för bakgrund/jobbat med tidigare? 

 
Myndigheten och handelssystemet 

- Hur arbetar ni med utsläppsfrågan på Naturvårdsverket/Energimyndigheten? 
o Hur ser ansvarsfördelningen ut? 
o Hur fungerar samarbetet med andra myndigheter? 

 
- Beskriv implementeringen av utsläppssystemet. Vad har gått bra och vad har gått 

mindre bra? I så fall, vilka svårigheter har uppstått? 
 Varför uppstod svårigheterna? 
 Hur har ni hanterat detta? 

 
- Hur har det gått med rapportering av utsläppsrätter och verifieringsprocessen? 

o Har ni fått in uppgifter i tid? 
o Har det gått smidigt till eller har det uppstått några svårigheter? 

 I så fall, vilka och varför? 
 Hur har ni hanterat dessa? 

 
- Generellt sett, vilka fördelar och nackdelar ser ni på 

Naturvårdsverket/Energimyndigheten att det finns med handelssystemet? 
 

- Finns det något i handelssystemet som bör utvecklas? 
o I så fall, vad? Hur? Varför? 

 
- Vi har frågat företagen, för att få ert perspektiv så undrar vi vad ni på XX anser om 

den kommande periodens tilldelning av utsläppsrätter? 
o Vilket är att föredra ur ert perspektiv, fördelning baserad på riktmärken eller 

historiska utsläpp? 
o Energimyndigheten: Hur uppfattar ni att rapporten om bränsleoberoende 

riktmärken har mottagits av företagen? 
 Energimyndighetens rapport om bränsleoberoende riktmärken i 

energisektorn 
 

- Hur ser ni generellt sett på handelssystemets framtid? 
o Perioden 2008-2012? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide, myndighet  

Företagsperspektivet 
- Beskriv hur energibolagen har agerat i frågan om system för handel med 

utsläppsrätter! 
 

- Anser myndigheten att det finns något som företagen kan förbättra sig i? 
o I så fall, vad, hur och varför? 
 

- Hur tror ni att det har påverkat konkurrens mellan företagen? 
 

Övrigt 
- Hur ser tidsplaneringen ut för nästa period? 

o Hur ser tidsintervallerna ut för företagen under nästa period? 
 
- Finns det något som vi inte har frågat om som du skulle vilja ta upp? 
 
- Vill ni ha uppsatsen skickad till er när den är klar? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, energibolag  

Frågor till intervjuerna – Energibolag 
 
Frågorna är riktade till hela företaget, inte till enskild person. Intervjupersonen är 
företagsrepresentant. 
 
Bakgrund 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 
(En vanlig dag) 

 
- Vad har du för bakgrund/jobbat med tidigare? 
 

Företaget och handelssystemet 
- Hur har handeln med utsläppsrätter implementerats i ert företag? 

o Hur ser ansvarsfördelningen ut? 
 

- Beskriv implementeringen av utsläppssystemet. Vad har gått bra och vad har gått 
mindre bra? I så fall, vilka svårigheter har uppstått? 

o Varför uppstod svårigheterna? 
 Hur har ni hanterat detta? 

 
- Hur har det gått med rapporteringen av utsläppsrätter och verifieringsprocessen? 

o Har det gått smidigt till eller har det uppstått några svårigheter? 
 I så fall, varför/varför inte? 
 Vilka svårigheter har uppstått? 
 Hur har ni löst dessa? 

 
- Generellt sett, vilka fördelar och nackdelar ser ni på företaget att det finns med 

handelssystemet? 
o Ur företagets perspektiv 

 
- Anser företaget att handelssystemet kan förbättras på något sätt? 

o I så fall, vad, hur och varför? 
 

- Hur ser ni på konkurrenssituationen – tilldelning av utsläppsrätter? 
o Påverkar den konkurrenssituationen? 
o Jämfört med andra svenska företag (och även utländska bolag?) 
o Rättvis fördelning av utsläppsrätter? 

 
- Känner företaget till om den kommande periodens tilldelningsprincip? 

o Vad anser företaget om den kommande periodens (2008-2012) 
tilldelningsprincip av utsläppsrätter? 
 Hur anser ni att tilldelningen ska gå till? 
 Vilket är att föredra ur ert perspektiv, tilldelning baserad på riktmärken 

eller historiska utsläpp? 
• Energimyndighetens rapport om bränsleoberoende riktmärken i 

energisektorn. 
 

- Generellt sett, hur ser företaget på utsläppshandelns framtida utveckling? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, energibolag  

Myndighetsperspektiv 
- Beskriv hur myndigheterna har agerat i frågan om system för handel med 

utsläppsrätter! 
 
- Anser företaget att det finns något som myndigheterna kan förbättra sig i? 

o I så fall, vad, hur och varför? 
 

- Har ni på företaget fått den hjälp ni behöver från myndigheterna? 
o Exempelvis, information från myndigheterna? 

 
Övrigt 

- Finns det något som vi inte har frågat om som du skulle vilja ta upp? 
 
- Vill ni ha uppsatsen skickad till er när den är klar? 
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