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Förord 
Detta examensarbete har utförts som den avslutande delen av civilingenjörsprogrammet Energi och 
Miljö, inom masterprogrammet Teknik och Hållbar Utveckling på Kungliga Tekniska Högskolan. 
Arbetet har utförts på avdelningen för Industriell Ekologi. Den fördjupning inom svensk klimatpolitik 
som arbetet innebar har varit oerhört intressant och givande och vi hoppas att detta kan utgöra ett 
bidragande diskussionsunderlag inom ämnesområdet. 

Vi vill börja med att tacka vår handledare och examinator Larsgöran Strandberg för värdefull kritik 
och stöd under arbetets gång. Ett stort tack riktas också till Svante Axelsson som med sin bok Vår Tid 
Är Nu öppnade upp för arbetets frågeställning och vars intresse i examensarbetet har varit en 
inspiration under arbetsprocessen. Karl-Anders Stigzelius på Naturvårdsverket tackas också för en 
givande diskussion om vad som skulle kunna utgöra ett intressant komplement till Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag på samma tema.  Vi vill även tacka alla intervjuade experter som bidragit oerhört 
mycket till arbetet med sina intressanta och värdefulla perspektiv: Charlotte Berg, Björn Carlén, Eva 
Jernbäcker, Stefan Nyström, Viveka Palm, den politiskt sakkunnige på Miljö – och 
energidepartementet, Kristian Skånberg och Patrik Söderholm.  

Slutligen vill författarna också rikta ett speciellt stort tack till Eva Jernbäcker och Charlotte Berg som 
var till stor hjälp när det kom till att hitta rätt bland alla statliga utredningar. 
 

Hampus André och Max Jonsson 

Stockholm, den 11:e juni 2015 
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Abstract 
EMEC is a computational general equilibrium (CGE) model used for calculation of societal costs and 
evaluation of cost-effectiveness in the decision basis of Swedish climate policy. The model has been 
criticized for exaggerating societal costs of policies, exemplified by Sweden's relative decoupling of 
GDP and carbon dioxide emissions during 1990-2010. Thereby, one could argue that the model 
results possibly have led to less ambitious climate targets in Sweden. With the model's suitability 
being questioned and an expressed need for better climate policy evaluation, this master thesis aims 
to analyse EMEC and its effects on Sweden's climate policy. It also aims to highlight key aspects for 
improved climate policy evaluation. Literature and interview studies were conducted in order to form 
a balanced framework of different actors' perspectives on the issue. This related to several identified 
aspects that were considered important by the authors in the context of the EMEC model. The 
subsequent empirical study of three periods of Swedish climate-political processes used these results 
as a basis for discussion. 

The results imply that the critique about exaggerated costs very likely is justified, which probably also 
has affected Sweden's climate-political direction. Regarding the model itself, the principal reasons 
are argued to be its static nature and the difficulties associated with predicting future technological- 
and world-market price developments. Connected to the model's role, the principal reasons are 
argued to be rooted in its relatively short-term perspective and one-dimensional definition of 
benefits, compared to the long-term and multi-dimensional nature of a transition to a low-carbon 
society. These features have, in this study, been argued to weaken the long-term cost-effectiveness 
of Sweden's climate policy. The EMEC-model's principal effects in this respect have been constituted 
in the arguments for general policies over sector-specific goals as well as emission reductions abroad.  

An alternative evaluation framework would include a wider range of benefits and costs associated 
with climate policy, for example dynamic costs of lock-in effects in carbon intensive structures. This 
would decrease the costs of climate policy in a counter-factual comparison. It could be argued that a 
qualitative decision basis would be more appropriate considering the complexities and difficulties 
associated with modelling a largely uncertain future. Especially, since model results are based on the 
same historic trends that need to be abandoned in order to reach future climate targets. However, 
considering that the climate-political process demands a quantitative decision-basis, qualitative 
aspects should function as a complement and gain increased emphasis in the Swedish climate-
political decision basis. This would purposively broaden the framework and serve as a necessary 
balance to the indications given by results on GDP. Given that the EMEC model to some extent 
continues to constitute a basis for climate policy, suggestions for alternative interpretations of the 
model results have also been provided. 

Keywords: EMEC, CGE-model, climate policy, climate economics, policy evaluation. 
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Sammanfattning 
EMEC är en allmänjämviktsmodell som har använts av Konjunkturinstitutet för att beräkna 
samhällsekonomiska kostnader av styrmedel, och utvärdera kostnadseffektivitet som en del av det 
svenska klimatpolitiska beslutsunderlaget. Med anledning av kritik som har riktats mot modellen har 
detta examensarbete syftat till att analysera EMEC och dess effekter i klimatpolitiken, samt belysa 
och diskutera aspekter som eventuellt behövs utvecklas eller hanteras på ett annat sätt i den svenska 
klimatpolicyutvärderingen. En intervju - och litteraturstudie bidrog med ett kontrasterande 
aktörsperspektiv på olika identifierade nyckelaspekter som sedan utgjorde ett ramverk för analysen 
av en efterföljande empirisk studie. Resultaten visar att det finns starka skäl att påstå att modellen 
har överskattat kostnader av utsläppsminskningar vilket sannolikt har påverkat Sveriges 
klimatpolitiska inriktning. I direkt anknytning till modellen argumenteras detta bero på svårigheten i 
att göra antaganden om framtida teknik-och prisutvecklingar, samt på modellens statiska 
utformning. I samband med modellens klimatpolitiska roll kan det argumenteras bero på ett relativt 
kortsiktigt tidsperspektiv och en endimensionell bedömning av klimatomställningens nytta i relation 
till klimatfrågans långsiktighet och flerdimensionella nyttosida. Det kan också påpekas att detta 
fördyrar klimatpolitiken på lång sikt.  

En alternativ klimatpolicyutvärdering tillämpar ett bredare grepp genom att exempelvis inkludera de 
dynamiska kostnader som är förknippade med inlåsningseffekter i kolintensiva strukturer, vilket med 
en kontrafaktisk jämförelse sänker kostnaden av en klimatpolicy. Vid fortsatt styrmedelsutvärdering 
med EMEC föreslås en förändring av hur resultaten ska tolkas. Givet att det politiska sammanhanget 
också fortsättningsvis kräver kvantitativa underlag finns det ett behov av en mer varierad 
klimatpolicyutvärdering, där också kvalitativa aspekter och fler indikatorer än BNP beaktas som 
komplement.    

Nyckelord: EMEC, allmänjämviktsmodell, klimatpolicy, klimatekonomi, klimatpolitik, styrmedels-
utvärdering.  
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1. Introduktion 
I denna del presenteras den bakgrund som motiverar detta examensarbete tillsammans med 
beskrivningar kring dess syfte, mål och metod.  

1.1 Bakgrund 
Den beräkningsbara allmänjämviktsmodellen EMEC (Environmental Medium Term Economic Model) 
används av Konjunkturinstitutet för att modellera samhällsekonomiska kostnader av policyalternativ 
och utsläppsscenarion, som en del av beslutsunderlaget i den klimatpolitiska processen. Scenarier 
och policyförslag kommer ofta från klimatpolitiska parlamentariska beredningar eller 
Naturvårdsverket som sedan fördjupas med hjälp av EMEC-modellen. Svante Axelsson (2014), 
generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, riktade kritik mot modellen i ett kapitel av sin bok 
Vår Tid Är Nu som utkom under hösten 2014. Huvudresonemanget är att modellen överdriver 
kostnader för utsläppsminskningar vilket skrämmer upp politiker och således bromsar upp 
klimatpolitiken. Argumentet grundade sig till stor del på att Sverige överträffade målen om 
utsläppsminskningar fram till 2010 med god marginal, samtidigt som en starkare BNP-tillväxt visades 
upp än vad som till och med beräknades i modellens referensscenario. Detta representerar ett 
business-as-usual-scenario utan en ytterligare koldioxidrestriktion. Axelssons hypotes kring dessa 
siffror i bygger på att det i verkligheten sker förändringar som inte modellen är kapabel att fånga, så 
kallade "gratisluncher", som gör det mycket enklare att reducera utsläppen i verkligheten.    

Enligt Söderholm (2015) finns det en del missförstånd och otydligheter från Axelssons (2014) sida 
gällande vad modellen visar: 

"Han [Svante Axelsson] sätter EMEC-modellen i ett fack där den inte tillhör och så drar han slutsatser 
ifrån det."  

Angående dessa "gratisluncher" anser Söderholm (2015) att resonemangen landar i en paradoxal 
slutsats. Om utsläppsminskningarna sker så enkelt som han menar att Axelsson (2014) hävdar, skulle 
det kunna innebära att koldioxidskatten inte behövs, vilket han menar nog inte är Axelssons avsedda 
poäng. Framför allt lyfter Söderholm (2015) fram att EMEC:s roll inte är att undersöka huruvida 
klimatpolitiken är lönsam eller inte. Istället handlar det exempelvis om att för ett givet utsläppsmål 
hitta den mest kostnadseffektiva vägen dit.    

Kritik mot EMEC-modellen har tidigare också riktats från Naturvårdsverket (2013) i ett 
samrådsyttrande i samband med Konjunkturinstitutets (2013a) analys av Naturvårdsverkets (2012) 
rapport Underlag inför ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. I samrådsyttrandet ifrågasatte bland 
annat Naturvårdsverket (2013) Konjunkturinstitutets val av scenarier och antaganden, samt att 
slutsatserna presenterades utan vissa viktiga förbehåll vilket riskerade att resultaten kunde bli 
missvisande. Med bakgrund av detta påpekades att EMEC-modellen inte var fullt lämplig för 
uppgiften. Eva Jernbäcker som var en av författarna till samrådsyttrandet är en av de intervjuade 
experterna i detta examensarbete. Enligt Jernbäcker (2015) hävdade båda tidigare miljöministrarna 
Carlgren och Sommestad, i samband med publiceringen av Axelssons (2014) bok Vår tid är nu, att de 
hade haft sina misstankar om att modellen möjligtvis inte var speciellt lämplig för de uppdrag den 
tilldelats.  
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Vidare menade Jernbäcker (2015) att det läggs en större vikt vid modellresultaten när det finns en 
svagare klimatpolitisk vision: 

“Den har använts som underlag främst för den här inriktningen att vi ska genomföra mer av 
utsläppsminskningar i andra länder. Det är den argumentation som resultat från modellen har 
underbyggt. Nu börjar det även handla om [kol]sänkans roll ganska mycket.”  

Med anledning av Regeringens proposition 2014/15:1 fick Naturvårdsverket 2014 ett 
regeringsuppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2015. Det syftade implicit till att däribland 
jämföra EMEC med motsvarande internationella modeller, vilket ska resultera i förslag till 
förbättringar inom analysmetoder, styrmedelsutvärdering och utvecklande av referensscenarion. En 
Politiskt sakkunnig (2015) på Miljö- och energidepartementet förklarar att uppdraget gavs eftersom 
det har uppmärksammats att det finns ett behov av modellutveckling inom klimatpolitiken, speciellt 
med tanke på att det har förekommit stora skillnader mellan olika myndigheters resultat: 

"Vi behöver en modellutveckling i Sverige eller att vi nyttjar kompetens utanför Sverige. Vi behöver 
ha modellverktyg som kan ge oss bättre svar i de här frågorna. Vi har ju gett Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket i uppdrag att jobba vidare med frågan och Konjunkturinstitutet har det också i sitt 
regleringsbrev. Det finns en stor brist i Sverige på tillgång till modellverktyg som kan svara på 
effekterna av styrmedelsutformning."  

Vidare jämför den Politiskt sakkunnige (2015) också Konjunkturinstitutets modellerade 
koldioxidskattenivåer med den faktiska utvecklingen: 

"KI har ju återkommande landat i att det kommer krävas extremt höga koldioxidskatter för att få en 
klimatsmart utveckling i Sverige. Tittar vi på utsläppsstatistiken så är det ju så att vi får ner utsläppen 
ändå."  

På global nivå kan det påpekas att klimatförhandlingarna minst sagt skulle ha kunnat vara mer 
framgångsrika, vilket troligtvis var ett starkt motiv till rapporten Better Growth, Better Climate från 
The Global Commission on the Economy and Climate (2014). Den syftade specifikt till att visa på 
möjligheter av omställningen till en lågkolsekonomi. Bland annat föreslås alternativa sätt att 
utvärdera klimatstyrmedel. Rapporten utgör tillsammans med annan litteratur och intervjuade 
experter i detta examensarbete en referensram för en alternativ klimatpolicyutvärdering och syn på 
klimatekonomi där viktiga aspekter som möjligen saknas i den svenska styrmedelsutvärderingen 
identifieras och analyseras. 

Relaterat till vissa av dessa aspekter finns ett framväxande ekonomiskt paradigm som Alfredsson och 
Wijkman (2014) refererar till som vetenskapligt orienterad ekonomi.  I sin rapport The Inclusive 
Green Economy beskriver författarna de kritiska skillnader som råder mellan vetenskapligt 
orienterad ekonomi och den traditionella ekonomiska teorin. Bland dessa betonas de vetenskapligt 
orienterade ekonomernas argumentation om naturkapitalets oersättlighet, det oförenliga i fortsatt 
energi- och materialkrävande BNP-tillväxt och hållbar utveckling, samt det olämpliga att i monetära 
termer värdera ekosystemtjänster med hjälp av konventionella ekonomiska verktyg. Traditionell 
ekonomisk teoris oförmåga att hantera icke-linjära fenomen såsom tröskelvärden och irreversibla 
effekter är också en aspekt som lyfts fram. Den rådande synen på kostnadseffektivitet och kravet på 
att all policy ska syfta till att, och bedömas utifrån, sitt bidrag till BNP-tillväxt är också något som 
enligt Alfredsson och Wijkman utgör stora hinder för en förändring.  
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Med bakgrund av den kritik som har riktats, mot EMEC-modellen och BNP-baserad policyutvärdering 
generellt, är frågan om modellens effekter på den svenska klimatpolitiken således en fråga som av 
författarna anses relevant och av stor betydelse att utreda i detta examensarbete. 

1.2 Syfte och Mål 
Detta examensarbete syftar till att analysera EMEC-modellens resultat, modelltekniska möjligheter 
och begränsningar, samt dess klimatpolitiska effekter i Sverige. Vidare ska aspekter som eventuellt 
behöver förbättras eller kompletteras gällande dess roll i den framtida svenska klimatpolitiska 
policyutvärderingen identifieras och presenteras.  

Detta syfte ska uppnås genom följande tre mål: 

1. Genomföra en litteratur- och intervjustudie av EMEC-modellens funktioner och ett alternativt 
ramverk för klimatpolicy med tyngdpunkt i GCEC:s (2014) klimatekonomiska rapport Better Growth, 
Better Climate. 

2. Tillämpa litteratur- och intervjustudiens resultat som ett teoretiskt underlag för analys av 
utredningar i en empirisk studie vid tre olika tidsperioder där EMEC använts:  

- Periodanalys 1. Ca 2000 

- Periodanalys 2. Ca 2008  

- Periodanalys 3. Ca 2013 

De huvudsakliga frågeställningarna kring den empiriska studien är:  

• Hur återspeglas Konjunkturinstitutets perspektiv på klimatekonomi i utredningarna? 

• Hur har det faktiska utfallet sett ut jämfört med modellresultaten i termer av 
koldioxidutsläpp, koldioxidskatter, samhällsekonomiska kostnader? (endast för Periodanalys 
1) 

• Vilka slutsatser, beslut och klimatpolitiska inriktningar har modellresultaten troligtvis 
påverkat? 

3. Sammanfatta de expertåsikter och egna iakttagelser som kommit fram under de två 
resultatdelarna som ett underlag för vidare diskussion om eventuella brister gällande EMEC och 
möjliga vägar för den framtida svenska klimatpolicyutvärderingen.  
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2. Metod 
2.1 Inledande fas 
En inledande litteraturstudie gjordes för att identifiera de aspekter som ansågs viktigast att beröra 
och för att positionera arbetet inom ämnesområdet. Den bestod huvudsakligen i en överblick över 
parlamentariska utredningar, utredningar från Konjunkturinstitutet och Naturvårdsverket, samt 
övrig litteratur och artiklar på teman som klimatekonomisk modellering och klimatpolicyutvärdering.   

2.2. Litteraturstudie 
För att skapa ett diskussionsunderlag kring EMEC-modellen och inför den empiriska studien 
genomfördes en större litteraturstudie över nationalekonomisk teori, EMEC-modellen och de 
aspekter inom alternativ klimatpolicyutvärdering som bedömdes relevanta för studien. I och med att 
detta examensarbete uppstod som en följd av den kritik som tidigare riktats mot EMEC-modellen föll 
det sig naturligt att litteratur som lutar sig mot den mer vetenskapligt orienterade ekonomin bidrog 
mycket till arbetets argumentation. Detta då denna typ av litteratur har uppstått som en reaktion på 
att nationalekonomiska verktyg har visat sig problematiska gällande miljöfrågor, och inte minst i 
klimatfrågan. Därmed ansågs det av författarna lämpligt att visa på hur den framväxande alternativa 
synen på klimatekonomi och policyutvärdering relaterade till den kritik som modellen blivit föremål 
för. Författarnas egna sammanställande analyser av detta innefattas därmed av begreppet 
"alternativ klimatpolicyutvärdering". 

2.3. Intervjustudie 
Intervjustudien utgör tillsammans med litteraturstudien en stor och viktig del av 
diskussionsunderlaget i examensarbetet. Speciellt syftade de utförda intervjuerna till att skapa ett 
balanserat aktörsperspektiv, där olika synsätt och åsikter på ämnet kommer fram och kontrasterar 
varandra. Därmed inkluderades både experter utanför Konjunkturinstitutet samt experter som 
arbetar och som tidigare har arbetat på myndigheten i studien. De utvalda personerna tillfrågades 
och för de som valde att ställa upp bokades sedan en tid och plats för intervju. Under intervjuerna 
kom ofta fler tips fram kring olika personer som skulle kunna bidra med värdefulla åsikter kring 
ämnet. När det kommer till själva intervjutekniken hölls ett möte med Elina Eriksson, forskare på 
Green Leap och CESC (Centre for Sustainable Communications) på KTH, som bidrog med värdefulla 
tips. Beroende på vem som intervjuades förbereddes frågor eller punkter som ansågs relevanta med 
avseende på personens position och kunskap i ämnet.  Dessa utgjorde sedan en utgångspunkt för de 
samtal som hölls och pågick i ungefär 45-90 minuter. Samtalen spelades in och dessa inspelningar 
användes sedan som en databas för arbetets resultatdelar. Respektive intervjuperson gavs sedan 
möjligheten att läsa igenom sina bidrag till resultatdelarna. Om någonting i texten enligt 
intervjupersonen hade missuppfattats eller av någon annan anledning inte upplevdes som korrekt 
korrigerades detta därefter.   
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Intervjuade experter: 

Charlotte Berg - Forskare i miljöekonomi på Konjunkturinstitutet. Arbetar främst med EMEC i form 
av modellutveckling och analysarbete.    

Björn Carlén - Forskare i miljöekonomi på Konjunkturinstitutet. 

Eva Jernbäcker - Arbetar med klimatmål, åtgärder och styrmedel på Naturvårdsverket och är 
sekreterare i Miljömålsberedningen på Regeringskansliet. 

Stefan Nyström - Kanslichef på sekretariatet i Miljömålsberedningen på Regeringskansliet. Deltog i 
expertgruppen för ekonomiska frågor i den parlamentariskt sammansatta Klimatkommittén 1999.  

Viveka Palm – Vice avdelningschef på Statistiska Centralbyrån (SCB), adjungerad professor i 
tillämpad miljöekonomi och miljöstatistik vid KTH:s institution för samhällsplanering och miljö. 

Politiskt sakkunnig - Miljö- och energidepartementet. Nuvarande regering.  

Kristian Skånberg - Tidigare anställd på både Konjunkturinstitutet och Naturvårdsverket. Deltar idag i 
projekt för Romklubben, Stockholm Environment Institute (SEI), Byggnads och Global Utmaning.  

Patrik Söderholm - Professor i nationalekonomi på Luleå Tekniska Universitet och en del av 
Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd. 

2.4. Empirisk studie 
I den empiriska studien används resultaten från intervju - och litteraturstudien för att analysera 
EMEC:s modellresultat samt hur dessa kan ha påverkat den klimatpolitiska inriktningen vid olika 
beslutstillfällen. Denna del avsåg också att visa hur olika de olika aktörsperspektiven på frågan 
speglade sig i verkliga utredningar där modellen använts. Centrala faktorer var också hur 
modellresultaten tagits fram och presenterats med avseende på de aspekter som identifierades som 
viktiga. Det analyserades hur KI:s argumentationer baserat på EMEC-resultat förs, hur de diskuterar 
kring antaganden och begränsningar, samt hur detta kommuniceras till beslutsfattare. Utredningar 
kring tre periodanalyser som ansågs lämpliga och särskilt intressanta ur empirisk synpunkt valdes 
och analyserades. Periodanalys 1 är den enda av dessa med ett slutår som har passerat, där det 
alltså går att jämföra prognos med faktiskt utfall. Den empiriska studien användes sedan som 
diskussionsunderlag kring EMEC-modellens möjligheter och begränsningar i relation till dess syfte. 
Med andra ord för att utvärdera dess lämplighet som klimatpolitiskt beslutsunderlag.  

2.5. Avgränsningar 
EMEC-modellen analyserades utifrån ett ramverk som vi själva definierade utifrån de aspekter kring 
modellen som under litteratur- och intervjustudien identifierades som viktiga. De personer som 
intervjuades ansågs av författarna ha värdefulla insikter och kunskaper i ämnet och avsågs därmed 
på olika sätt att bredda perspektivet i frågan. Några av de tillfrågade avstod av olika skäl att bli 
intervjuade.  Gällande de olika periodanalyserna i den empiriska studien valdes de första två 
perioderna med anledning av de propositioner från regeringen som sedan lades fram; proposition 
2001/02:55 - Sveriges klimatstrategi från 2002 och proposition 2008/09:162 - En sammanhållen 
klimat- och energipolitik från 2009. Den tredje periodanalysen valdes med anledning av relevansen i 
att även inkludera mer aktuella och kontemporära utredningar som blickar framåt. När det kommer 
till de specifika utredningar som sedan analyserades valdes dessa utefter i vilken grad de ansågs 
kunna bidra till de frågeställningar som ställdes i respektive periodanalys.  
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2.6 Rapportstruktur 
Arbetet inleds med en kort teoridel om den rent tekniska beskrivningen av EMEC-modellen. Därefter 
följer första resultatdelen som behandlar diskussionerna kring de aspekter som författarna 
identifierat som viktiga i samband med EMEC. Här presenteras diskrepansen mellan 
Konjunkturinstitutets sätt att betrakta frågorna i kontrast till andra aktörer och intervjuade experter 
som visar på ett alternativt sätt att se på styrmedelsutvärdering och klimatekonomi. Dessa resultat 
används sedan av författarna som analysstöd i den följande empiriska analysen som presenteras i 
den andra resultatdelen. I diskussionen ämnar slutligen författarna att i relation till arbetets 
frågeställningar resonera övergripande kring de resultat och analyser som framkommit. Vi föreslår 
även möjliga framtida vägar för modellutveckling och klimatpolicyutvärdering.    
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3. Teori 
Denna del presenterar den rent tekniska beskrivningen av EMEC-modellen samt en ordlista på de 
termer och begrepp som sedan refereras till under arbetet. 

3.1 Teknisk beskrivning av EMEC  
EMEC (Environmental Medium Term Economic Model) är en beräkningsbar allmän jämviktsmodell 
(CGE-modell) utvecklad av Konjunkturinstitutet för att analysera interaktionen mellan ekonomi och 
miljö i Sverige. Modellen används mer specifikt av Konjunkturinstitutet för att analysera de 
ekonomiska konsekvenserna för hushåll och företag som uppstår av svensk miljöpolitik, exempelvis 
en koldioxidskatt. Modellens långsiktiga karaktär gör att marknaden och de ekonomiska aktörerna 
hinner anpassa sig fullt ut till de prisförändringar som sker när ekonomin rör sig från ett jämviktsläge 
till ett annat. Anpassningen, vars storlek beror på aktörernas priskänslighet och är en empirisk 
bedömningsfråga, sker genom att hushållen byter till relativt billigare konsumtionsvaror och 
företagen till relativt billigare produktionsfaktorer. Den ekonomiska tillväxtens styrka beror av 
tillgången på produktionsfaktorer såsom arbetskraft och på kapital samt på teknisk utveckling mätt 
som arbetsproduktivitet, vilket är exogent givet utanför modellen (Östblom och Berg, 2006). 

EMEC har använts i olika utredningssammanhang sedan slutet av 1990-talet och består av 33 olika 
näringslivssektorer, en offentlig sektor och olika sammansatta varor och tjänster som efterfrågas 
som insatsvaror av företag, hushåll och offentlig sektor. Därutöver använder näringslivet och 
offentlig sektor transporter, energi, material, realkapital och arbetskraft som insatsfaktorer i 
produktionen av varor och tjänster.  Hushållens konsumtion och näringslivets aktivitet medför sedan 
miljöföroreningar och utsläpp från stationära och mobila källor samt från industriprocesser. 
Aktörerna kan dels påverka sina utsläpp genom att substituera mellan olika insats- och 
konsumtionsvaror med olika kolinnehåll och dels genom att minska eller lägga om sin produktion 
eller konsumtion.  Till skillnad från en dynamisk modell där ekonomins utveckling över tid 
modelleras beskrivs inte anpassningsförloppet mellan jämviktslägena i en statisk modell. Dessa 
modeller används endast för att jämföra ett jämviktsläge med ett annat, som exempelvis följer av en 
policyförändring i form av en koldioxidskatt. Hushållen antas maximera sin nytta av att konsumera 
varor, tjänster och fritid och företagen antas maximera sina vinster, givet arbetskraft, kapital och 
andra insatsfaktorer. I EMEC antas också aktörerna ha full information om framtida priser och 
avkastningsmöjligheter och lösningen i allmänjämviktsmodeller uppfyller villkoren att efterfrågan är 
lika med utbudet i marknaden för insatsfaktorer, varor och tjänster, investeringar är lika med 
sparande och utgifterna är lika med inkomsterna (Carlén och Östman, 2015). 
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I Figur 1 nedan illustrerar Finansdepartementet (2000a) hur aktörerna kan minska sina 
koldioxidutsläpp i EMEC-modellen. 

 

Figur 1. Vägar för aktörer att minska koldioxidutsläpp enligt EMEC-modellen. 

Källa: Finansdepartementet (2000a, s. 65).  

Carlén och Östman (2015) beskriver vidare hur EMEC kan användas för att studera vad ändrade 
världsmarknadspriser eller olika energi- och miljöpolitiska val betyder för den svenska ekonomins 
utveckling och näringslivets strukturomvandling. Innan EMEC används kalibreras modellen efter ett 
visst basår där ekonomin betraktas vara i jämvikt. Då slutåret ligger 10-20 år fram i tiden utvecklas 
därefter ett referensscenario som ska spegla en möjlig utvecklingsbana för den svenska ekonomin, 
givet vissa antaganden om exempelvis produktivitetsutvecklingen, arbetsutbud och omvärldens 
utveckling. Detta scenario innehåller även antaganden kring miljöpolitiken, vanligen att basårets 
politik ligger fast och att redan fattade beslut genomförs. Senare jämförs alternativa policyscenarier 
med förändrade variabler, exempelvis höjd koldioxidskatt, med referensscenariot. Skillnaden mellan 
dessa två jämviktslägen tolkas sedan som effekten av policyförändringen och beskrivs i termer av 
förändringar i modellens endogena variabler såsom BNP, produktion och utsläpp. Den 
samhällsekonomiska kostnaden mäts som förändrat BNP mellan policyscenario och 
referensscenario.  
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3.2. Ordlista 
Avräkningsmål - Ett avräkningsmål innebär att de utsläppsrätter som tilldelas den handlande sektorn 
räknas av mot utsläppsmålet. Den resterande delen utgör sedan en begränsning för den icke 
handlande sektorns koldioxidutsläpp. Detta innebär då i praktiken att den handlande sektorns 
faktiska koldioxidutsläpp saknar betydelse för utsläppsmålet. 

Backstop - Vid större ökningar av exempelvis en koldioxidskatt finns kraftfulla incitament till att fasa 
ut fossila drivmedel. Backstop är ett uttryck för den mekanism som inom ekonomiska analyser kan 
utgöra en slags högsta prisnivå där priset för ett substituerande drivmedel tar vid, t ex biodrivmedel i 
fallet för bensin.  

Bottom up-modell - I en bottom up-modell beskrivs variablerna på en detaljerad nivå, där mer 
realistiska beskrivningar kan göras. Utifrån detta byggs sedan ett system upp till skillnad från en top 
down-modell som utgår från en övergripande struktur och härleder samband därifrån. En 
beskrivning av samma system kan därmed skilja sig åt och ge tämligen olika resultat vid en 
modellering. 

Flexibla mekanismer - Inom Kyotoprotokollets regelverk erbjuds så kallade flexibla mekanismer; 
möjligheter för enskilda länder att tillgodoräkna sig utsläppsreduktioner från åtgärder i utlandet 
samt handel med utsläppsrätter. 

Förädlingsvärde - Värdet av en bransch eller sektors producerade varor och tjänster minus värdet av 
de tjänster och råvaror som används i produktionen. 

Klimatberedningen - En parlamentarisk sammansatt beredning tillkallad av Miljödepartementet år 
2007 på uppdrag av regeringen. Beredningen avsåg att genomföra en översyn av den svenska 
klimatpolitiken som underlag inför kontrollstation 2008. Uppdraget innebar att utveckla 
klimatpolitiken med avseende på mål och åtgärder. 

Klimatkommittén - En parlamentarisk sammansatt kommitté som Miljödepartementet 1998 fick i 
uppdrag av regeringen att tillsätta. Avsåg att presentera förslag till en svensk klimatstrategi gällande 
de växthusgasutsläpp som var inkluderade i Kyotoprotokollet. 

Planetära gränser - Jordens nio planetära gränser utgör enligt definition de ekologiska restriktioner 
som mänskliga aktiviteter måste respektera och förhålla sig till för att kunna uppnå en hållbar 
utveckling. 
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3.3. Akronymer 
CCS - Carbon Capture and Storage. En metod för att avskilja koldioxid från utsläpp för att sedan 
transportera den till en lagringsplats. Denna sker i geologiska formationer som exempelvis tömda 
olje- eller gasfält. 

CDM - Clean Development Mechanism. Kyotoprotokollets flexibla mekanism som tillåter deltagande 
länder att utföra utsläppsreducerande projekt i utvecklingsländer. Utsläppsminskningarna kan sedan 
tillgodoräknas i uppfyllandet av ländernas egna utsläppskvoter. 

CGE-model - Computable General Equilibrium model. En beräkningsbar allmänjämviktsmodell.  
Används för att systematisk beskriva förändringarna genom hela ekonomin vid en ekonomisk 
"chock" som exempelvis en policyförändring. De beskriver alla delar i en ekonomi och hur de olika 
delarna interagerar med varandra. Producenter och konsumenter antas maximera sin nytta och 
deras val leder efter den ekonomiska chocken till ett makroekonomiskt utfall som till exempel 
effekter på BNP. 

EM – Energimyndigheten. 

ESD - Effort Sharing Decision. EU:s så kallade ansträngningsfördelningsbeslut för den icke handlande 
sektorn. Syftar på utsläppen från de sektorer som är utanför EU:s handelssystem för utsläppsrätter. 
Sammanlagt ska dessa utsläpp enligt beslutet från EU minska med 10 % till 2020 jämfört med 2005. 

EU-ETS - The EU Emissions Trading System. Det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter 
inleddes 2005 och är ett verktyg för att EU:s utsläppsmål ska uppnås kostnadseffektivt. Alla 
medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein omfattas av systemet. Priset på 
utsläppsrätterna bestäms på marknaden via efterfrågan då utbudet är fastställt i form av ett 
utsläppstak. I dagsläget ingår ca 13000 europeiska anläggningar och 760 svenska anläggningar. 
Många av anläggningarna är en del av energiintensiv industri och energiproduktion. 

FoU - Forskning och utveckling. 

GCEC - The Global Commission on the Economy and Climate.  Ett omfattande internationellt initiativ 
med avsikt att analysera och kommunicera de ekonomiska intäkter och kostnader som är relaterade 
till klimatåtgärder. Kommissionen består av tidigare regeringschefer, finansministrar och ledande 
experter inom ekonomi och företagande. Samarbeten pågår med ett antal olika forskningsinstitut 
runt om i världen. Kommissionen publicerade 2014 i och med projektet The New Climate Economy 
rapporten Better Growth, Better Climate. Denna syftade till att redogöra oberoende bevis på 
förhållandet mellan de åtgärder som kan stärka den ekonomiska utvecklingen och de åtgärder som 
minskar risken för farlig klimatförändring. 

KI – Konjunkturinstitutet. 

NV – Naturvårdsverket. 

SOU - Statens offentliga utredningar. En serie av olika förslag som olika utredningar har lämnat till 
den svenska regeringen. 
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4. Resultat del 1 - Litteratur - och intervjustudie 
I följande sektion presenteras resultat från olika aktörers perspektiv på de aspekter som identifierats 
som viktiga kring diskussionen om EMEC; kostnadseffektivitet, styrmedel, referensscenario, 
teknikutveckling, strukturomvandling, "gå före", hantering av klimatpolitiska nyttor, flexibla 
mekanismer, EMEC-modellens roll som beslutsunderlag, samt BNP-måttet.  

4.1. Kostnadseffektivitet    
För en kostnadseffektiv klimatpolitik ska priset på koldioxid vara lika för alla aktörer. På så sätt sker 
utsläppsminskningar där marginalkostnaden är lägst, det vill säga, sektorer eller länder där de kostar 
minst snarare än där utsläppen är störst. Dock finns det risk för koldioxidläckage och försvagad 
konkurrenskraft för svenska varor om det i Sverige skulle finnas ett enhetligt pris på koldioxid utan 
nedsättningsregler för konkurrensutsatta sektorer (Konjunkturinstitutet, 2008). Utifrån den 
nationalekonomiska teori som Konjunkturinstitutets forskning bygger på är de allra viktigaste 
synpunkterna på klimatproblematiken att; verka för en internationell samordning, att det ska finnas 
en prissättning av växthusgaser genom koldioxidskatt eller utsläppsrättshandel och slutligen att ge 
stöd till teknikutveckling och forskning (Konjunkturinstitutet, 2012). 

I EMEC handlar kostnadseffektivitet enligt Carlén (2015) om att en viss målbild eller ett 
internationellt åtagande ska försöka nås till lägsta möjliga kostnad. EMEC syftar alltså till att, oavsett 
målbild, visa på hur svårt det är för ekonomin att nå denna och sedan är det upp till politikerna att 
avgöra om denna prislapp är värd den aktuella målbilden. Med andra ord har kostnadseffektivitet 
inte något med den miljöpolitiska ambitionsnivån att göra. Om ett styrmedelsalternativ för att nå ett 
åtagande riskerar att påverka möjligheterna att nå andra möjliga framtida åtaganden ska detta tas i 
beaktande, bland annat genom att diskutera möjliga inlåsningseffekter i analysen. Därefter får 
politikerna ta ställning till dessa effekter och värdera dem. Carlén poängterar vidare att diskussionen 
om kostnadseffektivitet är viktig men att den lider av att man studerar olika målbilder. Givet att det 
är tydligt vilken målbild som diskuteras, betonas att det inte finns någon motsättning mellan en bra 
kostnadseffektivitetsanalys och en smart politik. 

Enligt Söderholm och Hammar (2005) finns det en viktig distinktion mellan kortsiktig och långsiktig 
kostnadseffektivitet. Styrmedel bör utvärderas för att ligga i linje med dynamisk långsiktig 
kostnadseffektivitet. Om inte detta sker riskeras "tidsmässiga snedvridningar". Det finns kortsiktigt 
dyra styrmedel som leder till långsiktig kostnadseffektivitet, och vice versa, billiga styrmedel som på 
kort sikt kan leda till ökade kostnader i ett längre perspektiv. Enligt Söderholm (2015) är 
Konjunkturinstitutets analyser relevanta i och med syftet att identifiera den smartaste vägen till ett 
givet mål, samt att analysera hur olika sektorer i ekonomin påverkas av olika sätt att utforma 
styrmedel. Kostnadseffektiviteten är ett viktigt kriterium, men han poängterar att det finns andra 
kriterier också eftersom det mest kostnadseffektiva alternativet inte alltid går i linje med annat som 
kan vara viktigt i samhället. EMEC-modellen svarar dock mest på kostnadseffektivitetsfrågor och ger 
därmed inte den komplexa politiska bilden. Det är dock väldigt svårt att kvalitativt diskutera kring 
styrmedels sidoeffekter, exempelvis vilka styrmedel som har en större tendens att resultera i 
inlåsningseffekter.    

Söderholm (2015) anser att man i diskussionen om inlåsningseffekter kan argumentera för båda 
sidor. Dels menar han att det måste arbetas med teknikutveckling parallellt med andra typer av 
styrmedel för att lättare kunna nå de riktigt ambitiösa målen längre fram. Samtidigt hävdar han 
också att en kostnadseffektiv politik på kort sikt skapar möjligheter för att möta de långsiktiga målen 
genom att hushålla med samhällets resurser så mycket som möjligt. Men det finns ett politiskt 
dilemma i att bestämma andelarna teknikneutralt respektive specifikt stöd eftersom det är svårt att 
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veta vilka tekniker som kommer att bli "vinnare". Enligt Söderholm är det en svår fråga där det bästa 
svaret förmodligen är en kombination likt det upplägg vi har idag. Han anser att en klimatpolitisk 
styrmedelsmix är nödvändig. Det vill säga samtidigt som ny kolsnål teknik subventioneras finns också 
ett pris på koldioxid. Sveriges nationella satsningar på FoU behöver till viss del bli mer inriktade på 
områden där Sverige har kompetens och särskilda möjligheter att utveckla kolsnål teknik eftersom 
det inte går att genomföra satsningar på allt. 

Naturligtvis är det, givet vissa mål, viktigt att åstadkomma dessa till lägsta möjliga kostnad. 
Kostnadseffektivitet är ett ledord enligt GCEC (2014) . Däremot förefaller en av deras huvudpoänger 
vara att det klimatpolitiska sammanhanget kräver att kostnadseffektivitet ska utvärderas utifrån ett 
dynamiskt nettokostnadsperspektiv. Det beskrivs som det mest lämpliga sättet att se på de 
klimatstyrmedel som ska möjliggöra en kostnadseffektiv övergång till ett lågkolssamhälle. I denna 
räknas alltifrån minskad långsiktig klimatrisk till mer kortsiktiga innovations-, hälso- och 
säkerhetsnyttor in. Inkluderas gör även ekonomiska nyttor som går förlorade vid fördröjd handling 
eftersom anpassningskostnaderna ökar med tiden samtidigt som vi försätter oss i teknologiska, 
infrastrukturella samt beteendemässiga inlåsningsmekanismer. En huvudpoäng är att den dynamiska 
nettokostnaden ökar i takt med fördröjningen (GCEC 2014). Skånberg (2015) är inne på samma 
resonemang:  

“Givet att man ska göra någonting, och måste göra någonting, så vill man ju att det inte ska kosta 
mer än nödvändigt. Samtidigt får man vara medveten om att alla de här kostnaderna - det finns 
kostnader som ger positiva bieffekter, kostnader i form av forsknings -och utvecklingspengar som 
kan avkasta sig, det finns saker som om man inte gör dem blir kostnader som inte visas upp i 
modellen - de [KI] visar inte upp hela bilden.”  

Skånberg (2015) menar vidare att med ett givet utsläppsmål till 2050, vore det enligt EMEC mest 
kostnadseffektivt att vänta till 2049 för att göra den omställning som krävs. Detta är givetvis fysiskt 
omöjligt men det kan inte modellen ta hänsyn till på grund av dess uppbyggnad. Om EMEC hade 
varit en dynamisk modell så skulle den möjligen kunna behandla sådant på ett bättre sätt och 
vägleda när omställningen som senast måste påbörjas.  

Nyström (2015) hävdar att Tysklands feed-in-program som varit framgångsrikt i praktiken brukar 
dömas ut som extremt kostnadsineffektivt av KI. Han menar att det programmet genom att ha 
åstadkommit en fördubblad verkningsgrad och en kraftig prisminskning har gjort att solkraften 
expanderar snabbast i hela Europa. Vidare påpekar han att det knappast finns ett missnöje med det 
programmet även om det möjligen inte skulle ha bedömts som kostnadseffektivt ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv. Fortsättningsvis menar han att det handlar om att bestämma sig 
politiskt för vad man vill göra och visa på vilka möjligheter som det innebär för samhället.  

Eftersom det långsiktiga målet med klimatpolitiken är att nå nollutsläpp menar författarna till 
forskningsuppdraget LETS 2050 (2013) att det viktigaste inte är att uppnå kortsiktiga 
utsläppsminskningar på det mest kostnadseffektiva sättet. Snarare handlar det om att skapa ett 
samhälle som kan vara förenligt med nollutsläpp. Sverige har haft goda förutsättningar i form av 
tillgång till förnybara energikällor, fjärrvärme och biobränslen som har underlättat den avlänkning 
som åstadkommits sedan 1990. Men fortsatt avlänkning och måluppfyllelse kräver omfattande 
förändringar även inom kolintensiv industri och inom transportsektorn. Detta är ett perspektiv som 
delas av många av de intervjuade experterna i detta examensarbete. När det gäller det fokus på 
kostnadseffektivitet som är centralt i KI:s uppdrag, menar Nyström (2015) att det är oerhört viktigt 
att det finns rimliga geografiska och tidsmässiga ramar. Annars riskerar diskussionen förskjutas mot 
det han kallar en kvasi-debatt, som handlar om att öka skogssänkan och plantera skog utomlands 
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istället för att genomföra de investeringar som krävs i den stora samhällsomställning som ändå 
måste ske inom Sveriges gränser. De uppskjutna investeringarna blir dyrare eftersom 
anpassningskostnaderna hela tiden ökar. Dessutom är stabiliteten kring skogsplantager som 
prioriteras väldigt osäker. Således bör man fråga sig vad som är kostnadseffektivt i Sverige eftersom 
det är vad Sverige kan styra över.  

Hallding (2015) som har arbetat med rapporten Better Growth, Better Climate av GCEC (2014) 
hävdar att Sverige troligtvis inte investerat i vattenkraft och kärnkraft om allmänjämviktskörningar 
hade använts när de besluten fattades. Dessa var oerhört betydelsefulla och långsiktiga investeringar 
som motiverades av exempelvis försörjningstrygghet snarare än kostnadseffektivitet. Idag har vi 
minst lika viktiga överväganden där jämviktsmodeller inte fungerar eftersom de endast fungerar 
inom systemgränser där en statisk utveckling kan antas. Med fokus på kostnadseffektivitet ställs 
frågan var det är billigast att ta bort ett ton koldioxid men inte vad effekterna blir av de olika sätten, 
till exempel bättre energisäkerhet. Han menar att allmänjämviktsmodeller på detta sätt utgör hinder 
för att tänka längre.  

I ett försök att utveckla ekonomers roll i klimatfrågan driver Nelson (2011) liknande resonemang.  
Hans synpunkt är att strävan efter det mest optimala endast är rationell i en mekanisk och 
förutsägbar värld som står inför små förändringar där matematiska modeller baserade på tidigare 
erfarenheter kan vägleda optimala beslut. Enligt honom är dock inte den nuvarande situationen med 
potentiellt katastrofala klimatkonsekvenser en värld som uppfyller dessa krav på förutsägbarhet. 
Han hävdar att ekonomers viktigaste uppgift därför bör vara att undvika det värsta snarare än att 
sträva efter det optimala. Han hävdar dock att kostnadseffektivitetsanalys kan spela en roll i 
utvärderingen av specifika projektalternativ när utsläppsmål och anpassningsstrategier är satta.  

4.2. Styrmedel 
Grundat i erkännandet att ekonomier inte är statiska utan dynamiska och i ständig förändring ämnar 
GCEC (2014) i kapitel fem att kombinera ekonomisk teori om åtgärder mot marknadsmisslyckanden 
med dynamiken i samhälleliga förändringar. För att möjliggöra styrmedelsutvärdering som är lämpad 
att vägleda beslutsfattande i klimatfrågan är det ett måste att utveckla den ekonomiska analysen på 
detta sätt. Några av de utpekade marknadsmisslyckandena i klimatfrågan är förutom det 
huvudsakliga (att förorenaren-betalar-principen inte gäller); hälsoeffekter av luftföroreningar, 
svårigheter att inkludera hela vidden av kostnader och nyttor vilket leder till felaktiga 
riskkostnadskalkyler och fördröjda infrastrukturinvesteringar, läckningseffekter i FoU och 
ofullständig information. Internalisering av dessa marknadsmisslyckanden kan innebära pareto-
effektiviseringar.  

Beroende på hur samhällsomställningen sker och hur styrmedlen utformas finns det enligt GCEC 
(2014) antingen stora risker eller möjligheter för både välfärden och klimatet. Koldioxidskatt lyfts 
fram som det troligen viktigaste styrmedlet, men det påpekas även att det bara är ett av många 
sådana. Även subventioner anses vara ett nödvändigt skattestyrmedel. Tydligt är att det krävs en 
styrmedelsmix för att adressera spannet av associerade marknadsmisslyckanden. Det finns 
anledningar att stimulera konkurrensen på marknaden så att instegbarriärer sjunker för mer 
klimateffektiva tekniker. I de industrier som minskar i marknadsandelar behövs omskolningsstöd och 
även en bostadsmarknad som gör det möjligt för "förlorarna" att omlokaliseras till nya hållbara 
branscher. Detta anses höja kostnadseffektiviteten av strukturomvandlingen. Bristande information 
kan exempelvis åtgärdas genom att pålitliga institutioner tydligt förankrar vilka framtida styrmedel 
som kan förväntas så att aktörer, i synnerhet i den privata sektorn, kan planera efter detta vilket 
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sänker förändringskostnaderna.  Därtill minskar detta risken för felriktade infrastrukturprojekt som 
innebär dyra strandade investeringar.  

Gällande innovationsprocesser finns marknadsmisslyckanden i form av läckageeffekter som gör att 
inte tillräcklig FoU bedrivs jämfört med det optimala. Här förordas subventioner för innovation som 
bidrar till ett lågkolssamhälle i kombination med det indirekta innovationsincitament som 
koldioxidskatten utgör. Ett ytterligare klimatrelaterat marknadsmisslyckande är att det 
underinvesteras i hållbar energiinfrastruktur bland annat på grund av svårigheter att monetarisera 
sociala kostnader och nyttor samt även osäkerhet kring framtida styrmedel. Ett liknande 
marknadsmisslyckande är brist på infrastrukturella nätverk i form av exempelvis laddningsstolpar för 
elbilar. Det är viktigt att styrmedlen samordnas i en noga uttänkt mix för att säkerställa deras 
effektivitet. En koldioxidskatts effektivitet höjs om det finns en välutbyggd kollektivtrafik. Inom 
energisektorn höjs effektiviteten i utsläppsminskningar om koldioxidskatten kombineras med 
investeringar i energieffektivisering. Överlappande styrmedel och även andra aspekter kan orsaka 
ineffektivitet och fördyra klimatpolitiken.  Dålig samordning mellan styrmedel eller ofullständig 
styrmedelsmix påverkar kostnadseffektiviteten negativt (GCEC, 2014).  

"Ett mål ett medel" är en grundläggande styrmedelsprincip som innebär att om det finns flera mål 
med ett styrmedel kommer inte alla att nås till fullo. Antalet mål kräver därför minst lika många 
styrmedel. Principen bygger på matematisk teori om ekvationssystem där antalet ekvationer måste 
vara minst lika många som antalet variabler för att det ska gå att lösa (Konjunkturinstitutet, 2008). 
Nyström (2015) poängterar enligt principen att man ska vara försiktig med att sätta för många mål 
och medföljande styrmedel. Detta eftersom det kan styra in politiken på åtgärder som verkligen är 
ineffektiva. Han tar som exempel att biobränslen kan resultera i dubbelt så stor utsläppsminskning 
om de ersätter kol i elproduktion än bensin i fordon. Detta gör att det krävs systemanalys för att 
svara på frågan om var ändliga resurser gör mest nytta. Däremot bör man inte heller undvika att 
införa styrmedel av ideologiska skäl om det visar sig att det mest kostnadseffektiva styrmedlet i 
teorin inte är tillräckligt i verkligheten. Vidare menar han att mycket slutligen handlar om vad som är 
politiskt genomförbart och att det innebär fler styrmedel, men att varje fall bör analyseras noga när 
det inte räcker med ett medel för ett mål. Palm (2015) förklarar vidare att mycket av miljöpolitikens 
utfall också beror på vad som sker inom andra politiska områden: 

"Jag kan känna en frustration över att miljöpolitiken ibland bara handlar om att effektivisera 
miljöpolitiken och så tittar man inte alls på transportpolitiken, energipolitiken eller det som faktiskt 
spelar roll."  

Utöver "ett mål ett medel" är en fundamental princip för träffsäker internalisering att rikta 
styrmedel mot det som direkt orsakar den externa effekten. Ett träffsäkert styrmedel exemplifieras 
av koldioxidskatten som angriper just koldioxidutsläpp. Ett mindre träffsäkert styrmedel mot 
koldioxidutsläpp är exempelvis en kilometerskatt eftersom det inte är själva körda sträckan som 
orsakar den externa effekten utan utsläppen som sker på den. Kilometerskatt skulle istället 
träffsäkert adressera externa effekter som vägslitage och buller (Konjunkturinstitutet, 2008). Carlén 
(2015) påpekar att eftersom växthusgasproblematiken inte påverkas var i världen utsläppen sker, 
ger ett uniformt pris på koldioxid den lägsta kostnaden för att uppnå ett klimatmål. Politiker har 
dock satt upp en flerdimensionell målbild, exempelvis fördelningspolitiska mål, vilket gör att en 
uniform koldioxidskatt inte behöver vara politiskt givet. Carlén tillägger också att politiken även 
utformats med hänsyn till svensk konkurrenskraft vilket ledde till att svensk basindustri tidigare hade 
skatteundantag och olika typer av differentieringar. Nu ingår tung industri i EU-ETS. När det kommer 
till mål för energisparande och fossilbränsleanvändning kan man enligt Carlén argumentera för att 
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det är teknikutvecklingen man vill främja snarare än direkta utsläppsminskningar i närtid. Detta 
medför en teknikutveckling- eller energieffektiviseringspolitik.  

Berg (2015) instämmer i detta och betonar att det viktiga är vilken fråga som ställs. Givet att man har 
flera mål, exempelvis förnybarhetsmål, fördelningspolitik och sysselsättning, kan det krävas mer än 
en koldioxidskatt. Om det huvudsakliga målet är att minska utsläppen är dock koldioxidskatten mer 
kostnadseffektiv än subventioner till energieffektivisering. Om konkurrenskraften ska vara 
opåverkad kan det innebära att vissa företag bör vara undantagna eller inneha nedsättningar från 
koldioxidskatten, även om det inte är optimalt i en värld där hänsyn till konkurrenskraft inte behöver 
tas. Berg menar att det är viktigt att skilja på den optimala politiken och den politik som politikerna 
vill bedriva. Carlén (2015) påpekar vidare att den svenska energi- och klimatpolitiken är avspeglad i 
EMEC och att modellen därmed indirekt använder sig av en hel styrmedelspalett. 

Skånberg (2015) betonar att principen om ett medel för ett mål stämmer i ekonomisk teori men inte 
alltid fullt ut i verkligheten. Aktörer är inte fullt rationella vilket gör att det ibland krävs fler 
styrmedel för att målen ska nås. Enligt Jernbäcker (2015) är det generella intrycket av KI att det är 
väldigt fokuserat kring koldioxidskatten eftersom detta är vad som oftast hamnar i rapporternas 
sammanfattningar. Men hon understryker att de i rapporterna lyfter fram motiv för andra styrmedel 
på en del områden men det råder fortfarande en viss tveksamhet då de måste sättas i relation till 
storleken på marknadsmisslyckandena som oftast är okända. Behovet av en styrmedelsmix förklarar 
Skånberg (2015) som något som förbises av KI och bottnar i det fokus som finns på skatter som det 
mest effektiva. Enligt honom ska miljöpolitik inte bara internalisera externaliteter genom 
förorenaren-betalar-principen, utan även underlätta för den teknik som ska ersätta förorenaren. 
Den ekonomiska teorin stannar vid att införa en skatt för att nå ett visst utsläppsmål, medan man i 
verkligheten exempelvis behöver ha byggt ut tunnelbanan när skatten får sin verkan och folk väljer 
bort bilen. En skatt får inte allting att lösa sig optimalt utan det krävs samhällsplanering och 
teknikstöd till det som ska komma. Detta är något som han menar att KI inte tar hänsyn till. 

4.3. Referensscenario 
Enligt Carlén och Östman (2015) har de antaganden som bygger upp referensscenariot stor 
betydelse för vilka resultat som erhålls. Behovet och kostnaderna för ytterligare utsläppsminskningar 
för att nå ett givet utsläppsmål blir mindre ju lägre utsläpp som förväntas i referensscenariot.  I takt 
med att ny data blir tillgänglig revideras referensscenariot i EMEC. Att jämföra modellresultat över 
tid är därmed problematiskt. Analysresultat kan felaktigt ge intryck av att överskatta kostnader för 
ett givet utsläppsmål när det egentligen handlar om skillnader i informationsmängder om den 
framtida utvecklingen. Angående relevansen och rimligheten i referensscenariot menar Carlén 
(2015) att dessa scenarier innehåller den klimatpolitik som bedrivits sedan 1990 och därför inte kan 
betraktas som ett scenario där inga åtgärder vidtas. EMEC:s resultat ska därmed tolkas som behovet 
av ytterligare styrmedel för att nå ett politiskt mål och därmed också ytterligare kostnader för att nå 
detta mål. När det kommer till tidsperspektivet anser Berg (2015) att modellen inte bör användas för 
scenarioanalyser som är längre än 25 år framåt i tiden. I det referensscenario som tas fram används 
modellen som ett verktyg för att utforma ett konsistent scenario. Hur olika branschers tillväxttakt 
utvecklas över tiden är en konsekvens av de antaganden som ges av modelleraren, exempelvis 
antaganden om produktivitetsutveckling och världsmarknadsprisernas utveckling. Carlén (2015) 
påpekar att det ligger en mängd expertuppfattningar, exempelvis från Energimyndigheten och 
Konjunkturinstitutet, i de antaganden som görs och därmed även i EMEC:s referensscenarier.   
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Enligt Scrieciu et al (2013) är en avgörande begränsning i klimatpolitiska sammanhang, och i 
synnerhet i klimatekonomiska allmänjämviktsmodeller, de enorma osäkerheter som är förknippade 
med utformandet av referensscenariot.  Författarna lyfter fram att de kostnader för åtgärder som 
presenteras inte är traditionella marknadspriser utan konstruerade resultat av modellernas explicita 
och implicita antaganden. Av dessa understryks betydelsen av antagandena om makroekonomins 
utveckling. Högre BNP-tillväxt är förknippat med högre utsläpp och klimatkostnader, men därmed 
också med större potentiella nyttor i undvikta kostnader om policyscenariot väljs istället för 
referensscenariot. Det refereras till ett antal studier med vitt skilda resultat beroende på antaganden 
om oljepriser. "Optimister" antar höga oljepriser vilket gör omställning lönsamt och medan 
"pessimister" antar låga oljepriser vilket gör substitutioner till alternativa bränslen dyra. Enligt Palm 
(2015) innebär det statiska referensscenariot att EMEC bedömer dagens ekonomi men förflyttad 15 
år framåt i tiden. Även om prisförändringar och elasticiteter mellan jämförelsetidpunkterna kan 
ändras så förblir de strukturella förutsättningarna i modellen oförändrade. På detta sätt skulle 
EMEC:s resultat enligt henne kunna tolkas som ett maxbelopp för vad klimatpolitiken kan kosta om 
allt skulle stå stilla. Med tanke på att ekonomin troligtvis kommer att utvecklas under den tiden 
måste man därmed identifiera och väga in de viktigaste förändringarna som är troliga att hända. 
Frågor om hur resultaten skulle påverkas av exempelvis ett annat energipris eller ett annat 
transportsystem måste ställas. 

Skånberg (2015) vill belysa att det finns en betydande problematik i hur frågan är ställd i och med att 
den BNP-tillväxt som Sverige och liknande länder har haft och förväntas ha i referensscenariot med 
stor sannolikhet är ohållbar. Han menar att tron på att det finns en referenspunkt som i själva verket 
är falsk är ett fundamentalt fel i frågeställningen. Klimatpolitiken kostar men det som sällan kommer 
fram är att avsaknaden av den kostar ännu mer. Frågorna som istället bör ställas är hur god 
utveckling som är möjlig och vad som är långsiktigt och hur man kan nå detta på billigaste sätt. Med 
det nuvarande referensscenariot skapas en kostnad för en hållbar utveckling jämfört med någonting 
som Skånberg menar inte existerar:  

"Man antar att det kostar att genomföra en skatt. Låter man bli skatten så tror man att tillväxten blir 
hög. Med skatten blir tillväxten lägre. I verkligheten så får vi höga utsläpp utan skatt - och då 
minskar tillväxten på grund av utsläppens konsekvenser. Så den lägre tillväxtbanan med skatt är på 
slutet antagligen högre än banan utan skatt. Jämförelsebanan som man använder, och som allting 
kostnadsbestäms mot, är inte möjlig att uppnå på riktigt. En lågutsläppsekonomi har lägre tillväxt än 
en teoretisk högutsläppsekonomi, men högre än en praktisk sådan." 

Söderholm (2015) håller med om att referensscenariot är av avgörande betydelse för 
modellresultaten. Vad man försöker göra är enligt Söderholm en rimlig bedömning utifrån det man 
vet med nuvarande styrmedel, marknadsförhållanden, etc., även om det inte ska betraktas som en 
prognos. Givet att man till exempel tror att vi inte kommer att ha särskilt stark BNP-tillväxt i 
framtiden kommer klimatmålen troligtvis vara lättare att uppnå. Gällande diskussionen om 
framtidsutvecklingen och därmed också indirekt om referensscenarier menar Alfredsson och 
Wijkman (2014) att det både är ansvarslöst och omoraliskt att, som många aktörer på 
finansmarknaden gör, anta att regeringar kommer fortsätta att misslyckas med sina ansträngningar 
att nå klimatavtal. Om och när ett internationellt klimatavtal är en realitet kommer värdet av 
tillgångar i starkt fossilberoende aktiviteter att falla kraftigt. 



17 
 

4.4. Teknikutveckling 
Den teknologiska utvecklingen är exogen i EMEC och baseras dels på antaganden kring historisk 
utveckling och dels på energimyndighetens framtidsbedömningar. Energieffektiviteten antas 
utvecklas likadant i referensscenariot och i de olika policyscenarierna. Dessa storheter anses därmed 
vara opåverkade av förändringarna i policyscenarierna. En endogen teknologisk utveckling är 
modelltekniskt möjlig men den empiriska basen för att skatta denna typ av samband anses svag och 
det är därför inte självklart att en endogen teknikutveckling hade beskrivit verkligheten bättre än en 
modell där den är exogen. Vidare har man under 2013 och 2014, för att betona betydelsen av olika 
antaganden kring teknologisk utveckling, gjort ett antal känslighetsanalyser. Detta gjordes kring 
kostnaderna för att nå ett givet mål för de svenska växthusgasutsläppen under olika antaganden 
kring teknikgenombrott inom transportsektorn (Carlén och Östman, 2015).  

Berg (2015) beskriver hur det sker en viss teknikutveckling i och med att branscherna kan substituera 
mellan olika insatsvaror vid relativprisförändringar. Modellen modellerar dock inte några 
tekniksprång. För att beakta eller beskriva troliga teknikförändringar införs i vissa analyser en exogen 
teknikutveckling. Avsaknaden av en återkopplingsfunktion som fångar upp skattenivåernas 
incitament till teknikutveckling kan enligt SOU (2000:23) leda till en överskattning av den skattenivå 
som krävs för att nå ett visst utsläppsmål enligt modellens beräkningar. Detta påpekas även av 
Scrieciu et al (2013), som hävdar att överdrivna kostnader på grund av restriktiva antaganden om 
teknikutveckling är ett generellt problem i allmänjämviktsmodeller. Enligt Jernbäcker (2015) är det 
som oftast brukar lyftas fram som ett första steg när modellförbättringar diskuteras att åtminstone 
koppla modellen till en teknisk modell:  

“Nummer ett det är ju att man enbart har en statisk jämviktsmodell och det använder sig andra 
länder som modellerar ofta inte sig av, åtminstone inte som enda modellverktyg. Man måste ju ha 
någon teknikkoppling i eller till modellen. Ska man modellera ett förlopp framåt i tiden där man 
skärper sin politik, då måste det ju hända någonting med tekniken och om man då inte har det i 
modellen eller länkat till den så är det ju inte bra.” 

Enligt Skånberg (2015) hade det funnits mer teknikutveckling inbyggt i EMEC om den hade varit 
dynamisk. Det finns en avsaknad av funktioner för teknikstöd men det problemet är inte enskilt för 
EMEC utan går inte att inkludera i någon modell. Det skulle vara möjligt att lägga in funktioner för 
beteendeförändringar men det bedöms vara extremt svårt delvis på grund av trendbundenhet. Just 
att det handlar om att bryta trender gör det svårt att överhuvudtaget använda modeller i 
klimatfrågan menar Skånberg. Enligt Nyström (2015) är den förväntade utvecklingen att det är 
teknologiska framsteg som ska åstadkomma nästan hela den utsläppsminskning som ska ske fram till 
2050. Det innebär att lämpligheten av EMEC:s exogena teknikutveckling verkligen kan ifrågasättas. 
Han hänvisar vidare till det argument om att samhällsomställningar som har varit drivna av 
teknologiska framsteg på det stora hela har varit mycket positiva ekonomiskt sett. 
Teknikutvecklingen som förväntas vara den absolut största delen av lösningen på klimatkrisen 
medför på detta sätt enorma möjligheter för ekonomin:  

”Det är teknikförändringarna som historiskt gett oss lägre utsläpp, vi har fått snabbare och 
effektivare bilar, vi har kunnat skicka folk till månen, producerat mera livsmedel från samma areal 
mark och så vidare. Det har gett oss ett bättre samhälle snarare än att det inneburit kostnader. Men 
i en kortsiktig jämviktsmodell typ EMEC så skulle alla dessa investeringar enbart inneburit en kostnad 
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utan intäkter helt enkelt därför att modellen är konstruerad så. Eller som Einstein sa: ‘It´s not only 
things that you can count, that counts!’”  

Förväntningarna på teknikutveckling är enligt Löschel och Otto (2008) en viktig faktor som påverkar 
de samhällsekonomiska kostnaderna av klimatpolicy. Det finns enligt dem starka anledningar att inte 
skjuta på utsläppsminskningar i väntan på backstop-teknologier som CCS eftersom de karakteriseras 
av stora osäkerheter. Det är istället fördelaktigt att diversifiera investeringar i teknikstöd och sträva 
efter tekniska förändringar i hela ekonomin vilket får positiva välfärdseffekter genom positiva 
externaliteter förknippade med teknikomvandling. 

Angående den problematik som diskuteras i att "välja vinnare" menar Skånberg (2015) att givet den 
omställning som måste ske går det i alla fall att med hög sannolikhet veta vilka som kommer att vara 
de teknologiska förlorarna och ungefär vilka som kommer att vara vinnarna. Drivlinemässigt är 
elbilar mycket effektivare eftersom de inte har de värmeförluster som förbränningsmotorer har. 
Men marknadsmisslyckanden inom infrastrukturella nätverk medför låsningar. På detta sätt, menar 
Skånberg att det saknas en samordning mellan stat och företag vilket resulterar i att ingen part gör 
en satsning före den andra. Biltillverkare ser ingen marknad för elbilar så länge det inte finns en 
möjliggörande infrastruktur av laddningsstolpar, samtidigt som staten inte kan göra 
infrastruktursatsningen så länge bilarna inte finns på marknaden. Enligt Jernbäcker (2015) har det 
inom transportsektorn uppfattats problematiskt från KI:s sida att "välja vinnare" eftersom det i 
praktiken blir ett sektorspecifikt mål vilket i teorin inte är effektivt:  

”På en del områden så har det väl varit ganska tydligt vilka teknikalternativen är som man borde gå 
in för att satsa på. Det går inte att i alla lägen vara teknikneutral utan i vissa lägen kan det finnas 
anledning att frångå den principen. De [KI] har inte det här tänket att man vill åstadkomma 
någonting dynamiskt, i transportsektorn till exempel som också kan vara gynnsamt med tanke på 
andra samhällsmål. De resonemangen ger de sig inte in på. Utan det är per se inte effektivt att ha 
sektorsmål.”  

Nyström (2015) pekar på de dynamiska aspekter som är oerhört svåra att räkna på när det gäller 
infrastrukturinvesteringar. Enligt de kostnads-nyttoanalyser som beräknade kostnadseffektiviteten 
av Gröndalsbron, som används för tvärbanan i Stockholm, var det projektet Sveriges mest 
samhällsekonomiskt olönsamma när bron byggdes. Idag är det ett av de mest lönsamma projekten. 
Skillnaden var att tidsvinsterna inte blev så stora i modellen som i verkligheten där det blev tre 
gånger fler passagerare. På motsvarande sätt menar han att EMEC ofta underskattar framtida nyttor 
medan de kortsiktiga kostnaderna mäts fullt ut, vilket kan leda till missledande resultat. 

4. 5. Strukturomvandling 
Effekten på strukturomvandling orsakad av styrmedel är en central aspekt som utreds med hjälp av 
EMEC-modellen. Carlén (2015) förklarar att strukturomvandlingens kostnad är en del av den totala 
kostnaden för att nå ett givet utsläppsmål. Förskjutning av kapital mellan olika sektorer är ett sätt att 
anpassa sig mot lägre utsläpp vid ett policyscenario. Strukturomvandlingen är ett resultat av både 
kostnadsbilden inhemskt och internationellt. Berg (2015) fortsätter med att beskriva att ett av 
modellens syften är att studera hur de alternativa policyscenarierna ändrar den ekonomiska 
strukturen. En koldioxidskattehöjning (eller EU-ETS-prishöjning) påverkar industrisektorer mer än 
tjänstesektorer vilket gör att produktionen förskjuts från varor mot tjänster. Det produceras därmed 
andra varor vid ett högre pris på koldioxid. Tjänstesektorer har dock lägre arbetsproduktivitet vilket 
medför en lägre produktivitetsutveckling för Sverige i stort. Detta leder således till en 
samhällsekonomisk kostnad. 
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EMEC-modellen är enligt Carlén (2015) ursprungligen designad för att fånga upp 
strukturomvandlingseffekter och därmed är adekvat för att studera omställningar på längre sikt.  
Varken EMEC eller någon annan modell är kapabel till att hantera en situation med en ny ekonomisk 
ordning som fungerar på ett helt annat sätt. Hur mycket av anpassningen mot utsläppsmålet som 
sker i form av strukturomvandling är ingen effekt som Konjunkturinstitutet rapporterar i sina resultat 
även om det skulle vara möjligt. Exempelvis är det möjligt att analysera kostnaden för att nå ett 
klimatmål givet den strukturomvandling som EMEC ger, jämfört med en situation där näringslivets 
andelar är givet av basåret. Vid en sådan jämförelse skulle kostnaden troligtvis vara mycket högre i 
fallet då modellen inte tillåter en strukturomvandling. Strukturomvandlingen gör således enligt Berg 
(2015) att kostnaden för att nå ett klimatmål minskar.  

Söderholm (2015) förklarar att resursallokeringen som i modellen antas vara optimal i början av 
modellkörningen gör att en strukturomvandling, där resurser omfördelas till sektorer med lägre 
förädlingsvärden, alltid faller ut negativ i termer av BNP. Enligt honom gör det medellånga 
tidsperspektivet att strukturomvandlingar i benämningen stora samhälleliga omställningar inte kan 
hanteras i EMEC. Till exempel skulle elektricitetens intåg i Sverige absolut inte kunna speglas 
eftersom modellen bygger på att ekonomin 15 år framåt i tiden kommer att se ut någorlunda som 
den gör idag. Vidare menar han att EMEC inte heller utger sig för att vara långsiktig och att den inte 
behandlar nyttosidan, åtminstone inte de miljömässiga: 

"Det är ju en modell på medellång sikt, typ 15 år. Den har inga ambitioner att blicka mot 2050 eller 
något sådant."  

Nyström (2015) menar att KI:s perspektiv på strukturomvandlingar kan ifrågasättas. Synen på 
strukturomvandlingar är att de innebär kostnader för samhället när de snarare innebär nya sätt att 
öka välståndet. Naturligtvis finns det vinnare och förlorare men historiskt sett har resultaten på det 
stora hela varit positiva. Det är hos förlorarna som det finns en kostnad eftersom deras pågående 
intjänande förmåga avbryts när den gamla tekniken blir daterad. Han ställer sig vidare frågan om 
inte en elektrifiering av transportsektorn - förutom de miljömässiga fördelarna av renare stadsluft, 
mindre buller och minskade växthusgasutsläpp - också skulle leda till BNP-genererande industriella 
utvecklingar.  

Modellresultat från Chateau et al (2011 refererade till i GCEC, 2014, s. 186) som pekar på att 
styrmedel i kombination med återanvändning av dess skatteintäkter för att underlätta 
strukturomvandlingen kan bidra till avsevärt lägre klimatomställningskostnader.  Ett scenario där 
koldioxidskatteintäkterna användes till att sänka skatten på arbete visade till och med upp en positiv 
nettoeffekt på sysselsättning. Bottom-up-analyser utförda av Världsbanken (2014 refererad till i 
GCEC, s. 187) visar på stora miljövinster, positiva sysselsättningseffekter och således ekonomisk 
tillväxt inom gröna sektorer. Dessa visar dock inte på effekterna inom de minskande sektorerna. 
Resultat från allmänjämviktsanalyser visar på en bred konsensus gällande små 
sysselsättningseffekter netto av övergången till ett lågkolsamhälle.  

Laestadius (2013) angriper i boken Klimatet och välfärden klimatproblematiken ur ett 
strukturomvandlingsperspektiv, och belyser där vikten av att vägen ur lågkonjunkturen efter 
finanskrisen går via investeringar som är del av den nödvändiga samhälleliga omställningen. Annars 
finns det risk att stimuleringspaketen vars mål är snabb BNP-tillväxt ytterligare låser fast samhället i 
kolintensiva beteenden och förvärrar de framtida klimatkonsekvenserna. Genom en cirkulär 
ekonomi ämnas efterfrågan höjas i den gröna, samt den grönmöjliggörande sektorn medan den 
klimatpåverkande sektorn minskar i absoluta tal. De gröna sektorerna kräver mer humankapital 
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vilket innebär att en strukturomvandling från produktionssektorn till tjänstesektorn bidrar positivt 
till sysselsättningen vilket skapar ytterligare legitimitet för införda klimatstyrmedel.  

4.6. Gå före 
Carlén (2015) menar att tidigare har argumentet för att som nation gå före i en klimatomställning 
inte har varit vilken effekt det får på framtida teknikutveckling utan snarare har det handlat om vad 
ett sådant agerande signalerar till omvärlden. Genom en sådan signal anser vissa att man kan 
påverka andra länder att göra mer. Det finns dock ingen modell som kan påvisa huruvida Sverige, 
genom att ha mer ambitiösa nationella mål, förmått andra länder att göra mer. Samtidigt kan en 
sådan effekt inte uteslutas. Genom en sådan påverkan kan det finnas en potentiellt stor nytta att 
hämta.  

När det kommer till tidsperspektivet kring anpassningskostnaderna för en klimatomställning menar 
Carlén (2015) att man teoretiskt sett idag inte kan avgöra vilka faktorer som kommer att dominera 
när det kommer till att reducera kostnader för utsläppsminskningar. Kostnader för att minska 
utsläppen i framtiden skulle dels kunna minska som en följd av någon form av autonom 
teknikutveckling eller som en följd av de FoU-investeringar som görs idag. Kostnaderna skulle också 
kunna minska som en följd av "learning-by-doing". Givet att den senare faktorn dominerar finns det 
en poäng med tidigt minska utsläppen. I annat fall bör den tidiga politiken istället fokusera på FoU-
investeringar. Enligt Berg (2015) är vissa aspekter gällande förändring i omställningskostnader med i 
EMEC:s resultat i och med att referensscenariot speglar Energimyndighetens scenario kring 
teknikutveckling, exempelvis kostnader för solpaneler.  

Söderholm (2015) framhåller att strategin kring att "gå före" är en oerhört viktig men samtidigt svår 
fråga som han inte kan besvara. Han menar att en annan intressant frågeställning är hur man som 
nation väljer att gå före. Exempelvis kan man göra det i termer av utsläppsmål eller genom satsning 
på FoU. Sveriges roll som föregångsland hittills beskrivs som väldigt utsläppsmålbaserad och 
möjligen skulle det då vara bättre att gå före i termer av FoU-satsningar för att skapa nya tekniska 
möjligheter att uppnå mer långsiktiga mål. Gällande frågan om när klimatomställningar ska göras 
hävdar Söderholm att det finns olika argument som talar för och emot att ta snabba beslut. Dock 
menar han att det inte finns någon sådan systematik i EMEC, annat än implicit i antaganden. Det är 
istället är en avvägning som måste göras. Sjunkande priser på ny teknologi gör att en omställning blir 
billigare i framtiden. Men viss infrastruktur tar väldigt lång tid att bygga ut vilket talar för att man bör 
investera i god tid för att ha en chans att införa den innan 2050. När det kommer till teknikutveckling 
menar Söderholm vidare att man också måste bygga ut tekniken för att den ska bli billigare vilket är 
det som skett med vind- och solenergi. 

Det går även enligt Skånberg (2015) att argumentera för både ökade och minskade 
anpassningskostnader i och med att viss teknik, exempelvis solpaneler, ständigt sjunker i pris vilket 
skulle motivera en senare omställning. Han tillägger att även om teknikpriser sjunker så handlar det 
redan nu om en omställningshastighet som det inte finns några historiska exempel på. Därför måste 
den troligen påbörjas omgående. Ju längre det dröjer innan omställningen påbörjas desto fortare 
måste den gå. Dessutom kan det också vara så att teknikpriserna ökar kraftigt om hela världen ska 
genomgå omställningen samtidigt eftersom resurserna då kommer vara knappa och dyra medan 
efterfrågan kommer vara hög. Det kommer vara lukrativt för de länder som har lösningar att sälja 
när andra länder påbörjar omställningen. Nyström (2015) hänvisar till den vetenskapliga konsensus 
gällande accelererande klimatkonsekvenser som blir desto svårare, om inte omöjliga, att förhindra 
om inte tvågradersmålet nås till 2050. Mot den bakgrunden innebär varje år av fördröjning av 
konkreta åtgärder implicit en ökad anpassningskostnad. Omställningen kan omöjligt ske samtidigt 
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globalt vilket gör att de länder med kunskapen, pengarna och viljan är de som måste börja. Då blir 
den relevanta frågan hur vi ska nå vissa utsläppsminskningar i Sverige. 

Enligt GCEC (2014) understryks att en fördröjd insats ökar framtida kostnader för omställningen. 
Men det finns också risker med att vara ett föregångsland. Koldioxidläckage är en påtaglig risk av att 
införa restriktioner som gör det dyrare för industrin att bedriva sin verksamhet. I andra länder kan 
det uppstå komparativa fördelar vilket sänker konkurrenskraften men samtidigt finns det flera 
undersökningar som pekar på att den direkta konkurrenskraften påverkas mycket lite. Snarare är det 
kostnad för arbetskapital, tillgång till resurser och marknad som avgör företags lokalisering. 
Dessutom kan företag endast förväntas omlokalisera om de väntar sig att klimatsatsningen kommer 
att vara unilateral så länge att investeringarna i det oreglerade landet betalar sig. Generellt visar 
ekonometriska studier att påverkan på konkurrenskraften har befarats bli större än vad den senare 
har visat sig. Dock tros detta bero på de undantagsregler som ofta införs för att motverka den 
befarade effekten. 

I Konjunkturinstitutets (2008) rapport, som senare utreds mer utförligt i periodanalys 2, besvaras 
Klimatberedningens argument för att ”gå före” i klimatpolitiken. Gällande teknikargumentet anser KI 
att det är tveksamt om ett litet land som Sverige kan driva fram ny teknik. Vidare hävdas att även om 
det utvecklas nya tekniker som är framgångsrika kan det vara svårt för dessa att spridas och 
överhuvudtaget att utvecklas om de konkurrerar med alternativa billigare tekniker i länder med 
lägre koldioxidpris. FoU-stödets alternativkostnad som exempelvis skattesänkningar påpekas också, 
samt att det kan vara effektivare att rikta åtgärder mot själva spridningen som är drabbat av 
marknadsmisslyckandet snarare än ett generellt stöd till utveckling.  

Förhandlingsargumentet, det vill säga om Sverige som föregångsland kan få fler länder att anta mer 
ambitiösa åtaganden, skulle enligt Konjunkturinstitutet (2008) kunna bidra med mycket positiva 
effekter. Däremot är det på grund av de samhällsekonomiska kostnader som klimatpolitiken för med 
sig viktigt att undersöka möjligheten för Sverige att påverka på detta sätt. Allteftersom 
förhandlingarna om utsläppsminskningar blir hårdare, skriver KI att det ”inte är uppenbart” att 
Sveriges vilja att göra mer än vad som krävs kommer att betyda något. Angående jobbargumentet 
förklaras det att det inom nationalekonomin råder en bred konsensus om att nettoeffekterna på 
sysselsättningen är små på lång sikt. Det finns med andra ord inte skäl för att förena jobbpolitik och 
miljöpolitik. Även argumentet om att innovationer och effektiviseringar stimuleras vilket stärker 
konkurrenskraften (Porter-hypotesen) motargumenteras med referens till Brännlund, (2007, 
refererad till av Konjunkturinstitutet, 2008, s. 42) som utifrån ett teoretiskt perspektiv kommer fram 
till att företag redan skulle ha gjort dessa om de fanns att göra. Vidare hävdar han att det krävs ett 
ytterligare marknadsmisslyckande för att Porter-hypotesen ska gälla och ett sådant har han inte 
kunnat identifiera. 

4.7. Flexibla Mekanismer 
Givet det klimatpolitiska ramverket från EU är det sedan en fråga om hur och till vilken kostnad 
landets åtagande ska klaras, som för ett enskilt land är relevant i sammanhanget, samt hur mycket 
av utsläppsminskningarna som ska ske inhemskt respektive genom utsläppshandel (Carlén och 
Östblom, 2015). Enligt Berg (2015) tas ofta den beslutade politiken som given i analysen med EMEC. 
Exempelvis när det gäller huruvida till vilken grad Sverige ska nyttja CDM. I riksdagsbeslutet om 
klimatmål för 2020 står att en tredjedel av utsläppsminskningen kan ske via CDM och två tredjedelar 
ska ske inhemskt. Utifrån detta analyseras det klimatmål som ska gälla för de inhemska 
utsläppsminskningarna. 
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Enligt Scocco och Alfredsson (2008) utgör flexibla mekanismer överskattade genvägar i 
klimatpolitiken som inte medför den kostnadseffektivitet som är deras huvudsakliga motiv.  
Kostnadseffektiva CDM-projekt försvinner snabbt och ännu snabbare om stora delar av västvärlden 
ämnar nå sina utsläppsmål genom dem. Speciellt inom energi- och transportsektorn är antagandet 
om billigare utsläppsminskningar i utvecklingsländer felaktigt. Lösningar inom dessa sektorer har en 
central roll i klimatfrågan. På så sätt är flexibla mekanismer en starkt bidragande orsak till att 
klimatpolitiken har ett felriktat fokus. De tar bort fokus från det enda som verkligen kan lösa 
klimatproblemen, nämligen teknologisk utveckling som möjliggör en drastisk koldioxideffektivisering 
samt storskalig implementering av befintlig teknik. Laestadius (2013) är inne på samma linje i 
Klimatet och välfärden. Med tanke på de drastiska reduktioner som behövs globalt krävs även 
radikala förändringar i Sverige. Detta i kombination med behovet av att stimulera sysselsättningen 
efter finanskrisen gör argument för CDM motiverat av kostnadseffektivitet värdelösa. Han menar att 
CDM-insatser snarare kunde gå under biståndsbudgeten, men borde inte kunna tillgodoräknas mot 
reella utsläppsminskningar i Sverige.  

Gällande forskningsresultaten från Alfredsson och Scocco (2008) svarar Söderholm (2015) att en 
fördel med internationella krediter är att man inte måste bestämma innan om det är billigare 
utomlands eller inte.  Det är upp till varje aktör och skulle det vara så att marginalkostnaden för 
utsläppsminskningar är relativt lika kommer andelen utsläppsreduktion utomlands att minska. För 
några år sedan gjorde Konjunkturinstitutet med hjälp av EMEC-modellen analyser kring 
klimatpolitikens påverkan på andra utsläpp där man visade att det finns sidonyttor med 
klimatpolitiken i termer av exempelvis reduktioner av svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp. Dessa är 
enligt Söderholm inte alls obetydliga och kan vara ett argument för att förlita sig något mindre på 
utsläppshandeln med omvärlden.  

Utöver detta ifrågasätter Skånberg (2015) den implicita grundtanken i KI:s modelleringar om att det 
kommer att fortsätta finnas billiga utsläppsrätter framöver. Han tror tvärtom att det kommer att bli 
otroligt dyrt att köpa flexibla mekanismer i och med att andra länder under utveckling kommer 
behöva sitt utrymme och inte vilja sälja det. Anledningen till att det förväntas bli svårt att nå 
klimatmålen, som nog de flesta är överens om, är att utsläppen befaras överstiga målnivåerna. Det 
borde därför vara tämligen osannolikt att det kommer finnas billiga utsläppsrätter kvar på slutet. 
Vidare påpekar Skånberg att de investeringarna som istället borde ske idag förkastas för att de inte 
är lönsamma med dagens prisnivåer när de egentligen borde jämföras mot troliga framtida 
prisnivåer eftersom de ska betala av sig under väldigt lång tid. Istället för att betala i tre steg för 
fossilt bränsle, utsläppsrätter och eventuellt även CDM, är Skånberg och många andra överens om 
att det vore mer lönsamt att istället påbörja omställningen som de menar är ofrånkomlig. 

4.8. Hantering av klimatpolitiska nyttor  
Enligt GCEC (2014) bör klimatpolicy utvärderas utifrån dynamisk nettokostnad som redogjordes för 
under avsnittet om kostnadseffektivitet. När det kommer till intäktssidan av klimatpolitiken menar 
Carlén och Östblom (2015) att dessa i huvudsak består av den miljönytta som uppstår genom att 
utsläppen minskas. Eftersom information ofta saknas för att kunna värdera miljöeffekter överlåts 
denna uppgift till politikerna. Därefter blir uppgiften att utforma miljöpolitiken så att målet nås. Berg 
(2015) betonar att miljönyttan för de olika målnivåerna också beror på vad resten av världen gör. 
Ingen analys görs med EMEC för att avgöra målnivån. Målnivån antas som given av politikerna i och 
med formuleringen av klimatmålet. Vidare beskriver Carlén och Östblom (2015) att analyser för att 
jämföra kostnaderna för olika åtgärder som leder till samma mål är viktiga.  Det är för denna typ av 
studier som EMEC främst har använts. 
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Berg (2015) konstaterar att vid en ökning av koldioxidskatten kommer policyscenariot alltid att ge 
lägre BNP-utfall jämfört med referensscenariot. Den samhällsekonomiska effekten behöver dock 
inte vara negativ eftersom nyttan av att reducera växthusgasutsläppen inte finns modellerad i 
modellen. Att reducera växthusgasutsläppen har genom det politiska beslutet redan ansetts 
motiverat. Analysen ger därmed svar på hur man till lägsta kostnad kan uppnå ett visst klimatmål. 
Berg säger vidare att om det var möjligt att se ett klart samband mellan utsläpp av växthusgaser i 
Sverige och exempelvis jordbruksproduktivitet skulle det vara möjligt att lägga in detta i modellen. 
En BNP-förändring som ges av detta samband skulle då bokföras. I dagsläget anses det dock inte 
möjligt, eftersom det är svårt att härleda samband mellan klimatförändringar och kapitalets 
produktivitet redan till år 2030. Carlén (2015) anser att Sveriges utsläpp också är obetydliga i 
sammanhanget och att det är de globala utsläppen som står för dessa typer av återkopplingar. 
Därefter betonar Carlén också att EU:s klimatpolitiska ramverk leder till att EU:s utsläppsnivå förblir 
vid målnivån oavsett om Sverige minskar sina utsläpp ytterligare, relativt landets målnivå. Detta 
påverkar också möjligheten till att modellera dessa typer av återkopplingseffekter.  

Enligt Söderholm (2015) finns det ingen motsägelse mellan att klimatpolitiken har bruttokostnader 
och att den kan vara samhällsekonomiskt lönsam. Han menar att det vi vinner på klimatpolitiken till 
exempel bättre miljö kan överstiga kostnaderna. Han menar fortsättningsvis att det naturligtvis finns 
dynamiska effekter som inte fångas upp exempelvis i samband med teknikutveckling och att detta 
kan överdriva kostnader. Men generellt sett blir alla kostnadsuppskattningar fel och därför finns det 
inte någon systematik i att kostnader överskattas i allmänjämviktsmodeller även om det är vanligast. 
Det finns även kostnader som underskattas bland annat genom att det finns antaganden om att 
ekonomin är väldigt friktionsfri. Ett argument för överskattade kostnader är att innovation leder till 
dynamiska substitutionsmöjligheter som är svåra att förutspå som gör att det i verkligheten går 
smidigare än man trodde. Men även i denna aspekt finns det enligt Söderholm skäl att tro att det 
finns kostnader som underskattas: 

”Det [infrastrukturinvesteringar] finns ju inte med explicit, inte heller kostnaderna för det. För att 
vissa saker ska realiseras i praktiken kanske det behövs en infrastruktur som gör det möjligt, elbilar 
exempelvis. EMEC utgår ju litegrann från att det finns på plats. I den meningen kan man ju säga att 
EMEC underskattar kostnaderna." 

Vidare påpekar Söderholm (2015) att mycket av de dynamiska effekter som sker i samband med 
teknikutveckling inte sker i Sverige utan i samverkan mellan länder. På detta sätt är de egentligen 
givna i EMEC-modellen i form av den exogent antagna energieffektiviseringstakten. Detta innebär 
också att betydelsen av att specifikt modellera dynamiska effekter troligtvis är viktigare i globala 
modeller än i nationella modeller som EMEC. 

4.9. EMEC-modellens roll som beslutsunderlag 
EMEC-modellen är enligt Carlén (2015) till för att ge ett beslutsunderlag till politiker gällande de 
ekonomiska och fördelningspolitiska konsekvenserna av att på olika sätt nå ett och samma 
klimatmål. EU slår exempelvis fast ett långsiktigt mål och sedan är det ett förhandlingsspel mellan 
medlemsländerna gällande bördefördelningen, där EMEC sedan visar på kostnaden för Sveriges del 
av EU:s samlade utsläppsminskningar. Enligt Berg (2015) försöker Konjunkturinstitutet, i samband 
med att EMEC-resultat presenteras, alltid kommunicera till politikerna att referensscenariot är 
osäkert och att utformningen av detta påverkar vilket resultat man får, samt att det inte heller 
handlar om prognoser utan modellberäkningar. I rapporter där EMEC-resultat presenteras lyfts även 
svagheter med modellen fram och diskuteras i de uppdrag som Konjunkturinstitutet får. Ofta är det 
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dock enligt Berg väldigt mycket information som ska presenteras vid uppdragsredovisning. 
Modellens svagheter är svåra att förmedla eftersom alla som läser rapporterna inte har tidigare 
erfarenhet av modellering och tolkning av modellresultat. Generellt anser Berg däremot att alla är 
medvetna om att det är modellresultat och inte sanningen som presenteras i EMEC-resultaten. 

I en intervju med en Politiskt sakkunnig (2015) betonas att även om Konjunkturinstitutet väl 
förmedlar modellens begränsningar i sina rapporter är det oerhört svårt att ta till sig vad dessa 
innebär för tolkningen av siffrorna om man inte har en bakgrund på området. Inom den politiska 
sfären finns inte tillräcklig kunskap om vilka frågor modellen kan svara på och hur siffrorna ska 
tolkas. Vidare betonas att politikerna har väldigt begränsat med tid och omöjligen kan förväntas läsa 
en hel rapport från Konjunkturinstitutet och sätta sig in i de förutsättningar och antaganden som en 
sådan modellering bygger på. Vid ett politiskt möte och en beslutssituation där underlaget och 
kostnaderna har sammanfattats och reducerats ner till en tabell med procentenheter finns det inte 
utrymme att gå in på den typen av detaljer. Där gäller det att man använder sig av modeller som 
faktiskt kan svara på de frågor som ställs. När det kommer till Konjunkturinstitutets inflytande menar 
den intervjuade att det är en institution vars siffror har stor betydelse. Kostnader och siffror är 
dessutom väldigt viktiga i de samtal som förs i beslutssituationer och givet att modellresultaten från 
EMEC är det underlag som finns tillgängligt så måste man förhålla sig till det.  

När det kommer till EMEC-modellens inflytande menar Carlén (2015) att den är begränsad i och med 
att målnivåerna är satta långt innan EMEC används. Partiernas avsiktsförklaringar gällande 
klimatpolitik innehåller väldigt få referenser till denna typ av analyser när det kommer till 
ambitionsnivån. Modellen har större inflytande när det gäller själva utformningen av politiken. Berg 
(2015) förklarar vidare att det är en politisk förhandling både i Sverige och gentemot EU där man 
snarare tar andra saker i beaktande, exempelvis hur man vill framstå som nation. 

Enligt GCEC (2014) tenderar analyser ex-post av klimatpolicy att visa upp avsevärt lägre kostnader än 
vad som visats upp i resultat av analyser ex-ante. Detta beror på att allmänjämviktsmodellerna 
misslyckas med att fånga upp vidden av innovation inom teknologi, beteendeförändringar och nya 
institutioner som kan stimuleras av klimatpolicy.  Det är även viktigt att vara medveten om det 
kontrafaktiska referensscenariot mot vilka nya styrmedel jämförs. Det vanliga antagandet om 
fortsatt business-as-usual kan vara ogiltigt med tanke på de förändringar som kommer att ske 
oavsett styrmedlet. En kontrafaktisk jämförelse bör innehålla ökade kostnader av att växa 
kolintensivt, till exempel ökade luftföroreningar. Finansdepartement världen över uppmanas att 
applicera ett bredare perspektiv på kostnader och nyttor. Bland annat finns det anledning att skifta 
fokus från de uppenbara initiala investeringskostnaderna till långsiktiga nyttor.  Det krävs dessutom 
fler steg i policyutvärderingen. I detta avseende påpekas att BNP är ett otillräckligt mått som bör 
kompletteras av andra välfärdsindikatorer. Framför allt är BNP missledande i samband med den 
"positiva" BNP-generering som kommer ur exploatering av naturresurser och associerade 
miljöskador. 

Vid diskussionen kring politikernas ansvar menar Söderholm att de flesta åtgärder i samhället har en 
ekonomisk kostnad som ändå accepteras för att åtgärden är viktig av andra skäl. Exempelvis anses 
det på lång sikt vara en bra idé med en storskalig järnvägsutbyggnad trots att en sådan är svår att 
räkna på eftersom det skapar effekter väldigt långt in i framtiden. Han påpekar också att det tycks 
finnas en insikt bland politiker om dynamiska effekter med tanke på att, tidigare miljöministern, 
Lena Ek initierade arbetet med GCEC:s (2014) rapport. Gällande modeller som skulle kunna visa 
sådana betonar han att det inte är den optimala modellen som söks. Modeller är bra eller dåliga för 
vissa syften där vissa passar för kort eller medellång sikt medan andra är mer visionära. Söderholm 
(2015) anser vidare att det ibland finns en övertro på ekonomiska kalkyler och att det finns en risk 
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att sådana resultat kan skapa en rädsla hos politiker. Samtidigt måste man ge politikerna ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt men också kräva av dem att de kan vara visionära. I vilken grad det förs 
kvalitativa diskussioner som komplement till det beslutsunderlag som EMEC utgör och hur politiker 
förhåller sig till modellresultaten är något han inte kan svara på.  

GCEC (2014) beskriver allmänjämviktsmodeller som viktiga redskap för att beräkna 
kostnadseffektivitet via jämförelse mellan olika policyalternativ. Däremot varnas det för att dessa 
kan användas på olämpliga sätt eller leda till felaktiga beslut om de används utan kunskap om de 
begränsningar som finns. Allmänjämviktsmodeller förenklar mycket komplexa samband med ett 
fåtal ekvationer vilket gör att de missar att fånga upp den vidd av dynamiska 
substitutionsmöjligheter som finns i en omställning mot ett lågkolssamhälle. Antagandet om en 
startjämvikt med perfekt allokering gör att resultaten ska behandlas med försiktighet vid jämförelse 
mellan införande av policy eller inte.  

Angående det faktum att EMEC-modellen exempelvis förutsätter en optimal resursallokering initialt 
och att alla typer av policyförändringar då leder till en kostnad ser inte Söderholm (2015) som ett 
problem. Han menar vidare att de som jobbar med detta är väl medvetna om att världen inte 
fungerar så perfekt som i modellerna och frågar sig samtidigt också hur fel det egentligen kan bli. 
Diskussionen handlar om politikens merkostnader och även om en koldioxidskatt visar sig ha 
anpassningskostnader för vissa aktörer i samhället så behöver inte det betyda att det inte är en bra 
idé.  

Skånberg (2015) som har arbetat på Konjunkturinstitutet hävdar att myndigheten har en övertro på 
nationalekonomisk teori. Deras uppgift är att ge politikerna beslutsunderlag om vilka förslag eller 
styrmedel som är mest kostnadseffektiva givet den verklighet som finns vilket han inte tycker att de 
levererar. Detta med hänvisning till att de ständigt förordar ett globalt pris på koldioxid som det allra 
mest kostnadseffektiva. Han menar att sådana slutsatser inte tillför något till beslutsunderlaget 
eftersom det är orealistiskt att det kommer att införas.  Nyström (2015) tolkar KI:s uppdrag som att 
leverera beslutsunderlag som indikerar för regeringen med vilka medel som Sverige får mest för 
pengarna inom klimatpolitiken. Politiker behöver beslutsunderlag som är tydligt och snabbt 
kommunicerat vilket gör att siffror passar bra. Men det faktum att det är mycket komplexa samband 
och mycket information som ska kommuniceras gör enligt honom att ett kvantitativt beslutsunderlag 
blir begränsande: 

“Politikerna får fel vägledning, tyvärr. Och jag är benägen att tro att den här typen av modeller inte 
ger några bra resultat, ens på medellång sikt. Just därför att de är konstruerade på ett sätt som inte 
kan ta in de andra variablerna. De som normalt har gjort oss rikare och gjort samhället bättre.”  

4.10. BNP-måttet 
Enligt Skånberg (2015) är huvudinvändningen mot EMEC att den samhällsekonomiska kostnaden 
mäts i BNP-förlust. Även om EMEC skulle leverera precisa resultat ifrågasätter Skånberg relevansen 
eftersom BNP är fel sak att mäta. Han menar att BNP skulle kunna vara en punkt i beslutsunderlaget 
men att det skulle behöva sättas i relation till mycket annat. Hahn (2014) påpekar att investeringar 
för hållbar utveckling ska göras trots att EMEC visar på en svagare BNP-tillväxt. Enligt honom betyder 
det inte mycket om BNP-tillväxten avtar och indikerar fortsättningsvis om att det kan vara de 
"dåliga" delarna av BNP som minskar.  
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Alfredsson och Wijkman (2014) diskuterar vidare om tillväxtens problematik generellt och visar på 
dilemmat i det att hela samhället är strukturerat på antaganden om ständig exponentiell tillväxt som 
förutsätter konstant ökade flöden av material och energi. Samtidigt finns det studier som visar på att 
tillväxten har varit "oekonomisk" sedan 1978. Med detta menas att vid avräkningar på 
degraderingen av social, human och naturkapital kan man argumentera för att värdet i de negativa 
effekterna därefter har överstigit de positiva.  Författarna förespråkar vidare forskning på hur rika 
länder kan övergå från en kvantitativ tillväxt till en mer kvalitativt orienterad tillväxt, samt behovet 
av ett mer tvärvetenskapligt ramverk för att kunna hantera de mer komplexa aspekterna av hållbar 
utveckling.  
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5. Analys av Resultat del 1 - Litteratur - och intervjustudie 
Konjunkturinstitutet har en stark tilltro till koldioxidskatten vilket även lyfts fram av GCEC (2014) 
som det viktigaste klimatpolitiska styrmedlet. Den betydande skillnaden tycks ligga i behovet av 
kompletterande styrmedel. Verkligheten kan kräva fler styrmedel än vad som förordas enligt den 
nationalekonomiska teori som KI inte gärna vill frångå. Det gör att sättet som klimatfrågan angrips 
på skiljer sig. KI diskuterar inte stimulans av dynamiska effekter inom exempelvis transportsektorn 
då det blir ett sektorsmål, vilket är ineffektivt per definition. Detta trots att det bör finnas stor 
anledning att ge teknikstöd med tanke på många marknadsmisslyckanden, såsom positiva 
spridningseffekter och inlåsningar i form av infrastrukturella nätverk. För träffsäker internalisering 
ska klimatfrågan skiljas åt från energifrågor och mål om förnybarhet. Detta tycks väldigt teoribundet 
eftersom verkligheten inte är så pass enkel. Utöver detta kan inte alltid skatter implementeras fullt 
ut i praktiken på grund av andra effekter som gör att det ibland krävs undantag och fler styrmedel 
för att uppnå politisk genomförbarhet.  

Skånberg (2015) och GCEC (2014) tycks vara inne på samma linje exempelvis gällande 
koldioxidskattens ökade kostnadseffektivitet om det finns en utbyggd kollektivtrafik. GCEC (2014) 
med flera betonar behovet av en samordnad effektiv policymix. Det skulle därför vara 
eftersträvansvärt att kunna utvärdera en policymix med flera föreslagna kompletterande styrmedel i 
synergi eftersom detta kan sänka deras respektive kostnader och därmed öka 
kostnadseffektiviteten. Utsträckningen till vilken en policymix modelleras i EMEC idag är att redan 
beslutade styrmedel finns med i beräkningarna kombinerat med ett föreslaget styrmedel i taget. 
Detta kan således ifrågasättas eftersom EMEC troligtvis visar på högre kostnader för styrmedel som 
utreds isolerat jämfört med om de utreddes i en samordnad policymix som eventuellt var 
intentionen. 

Vad som framgår tydligt gällande kostnadseffektivitetens roll är att systemgränserna är absolut 
fundamentala. Det finns därför en betydande problematik eftersom KI:s uppdrag är kortsiktigt 
relativt klimatfrågans långsiktiga karaktär. Riskerna med detta är att kostnadseffektiviteten 
suboptimeras tidsmässigt. Möjliga inlåsningseffekter av olika styrmedel ska enligt KI diskuteras. Det 
är dock oklart i vilken mån sådana diskussioner förs och kommer fram till politikerna. Det kan också 
argumenteras för att uppdragets fokus på enbart utsläppsminskningar är något endimensionellt 
relativt klimatfrågans flerdimensionella kontext. Med tanke på att effekterna av de olika sätten att 
minska utsläppen inte beaktas riskeras att viktiga samhällsförändringar - som skulle vara 
kostnadseffektiva om målet var ett samhälle som är förenligt med nollutsläpp - förbises till fördel för 
alternativ som är kostnadseffektiva enligt EMEC-modellen. 

En inriktning mot flexibla mekanismer är kostnadseffektivt givet KI:s ramverk. KI hävdar att de inte 
påverkar andelen av ett utsläppsmål som ska ske via flexibla mekanismer utan får en fördelning som 
de tar som given.  Om klimatet endast ställde marginella krav på omställning skulle inriktningen vara 
mer legitim. Men om det stämmer att de utgör överskattade genvägar kan det resultera i att 
Sveriges långsiktiga klimatpolitik fördyras genom att inte tillräckliga åtgärder görs där utsläppen 
faktiskt är störst. Flexibla mekanismer skulle på detta sätt kunna ses som mycket problematiskt 
genom att utvecklade länder köper utvecklingsländers utrymme för utveckling.  Frågan är dock svår 
med tanke på att utvecklingsländer delvis har varit positivt inställda till mekanismerna. 

Söderholms argument om att en kostnadseffektiv politik på kort sikt möjligen skulle kunna skapa 
förutsättningar för att nå mer ambitiösa utsläppsminskningar längre fram skulle göra att det inte 
finns någon motsättning mellan de angreppssätt som här har diskuterats. Tror man som bland andra 
GCEC (2014), att det blir dyrare med omställningen till ett lågkolssamhälle ju längre man väntar och 
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att det kolintensiva samhället är framtidens förlorare kan man ändå argumentera för att Söderholms 
inställning är problematisk. Motstridande teorier om hur bland annat priser kommer att utvecklas är 
centralt för denna aspekt. Sättet som en nation bäst går före är också en intressant frågeställning. 
Det kan tänkas att konkurrensargumentet för att gå före har mer validitet om tillvägagångsättet är 
via teknikstöd men att risken för minskad konkurrenskraft är mer förknippat med att gå före via 
utsläppsmål.  

Avsaknaden av teknikutveckling som funktion av skattenivå kan bedömas som problematisk med 
hänsyn till att detta incitament är ett principiellt motiv till koldioxidskatten samt till de stora 
förväntningarna som finns på teknikutveckling. Visserligen sträcker sig tidsperspektivet i EMEC inte 
till 2050. Dock kan det argumenteras för att den omställningstakt som skulle råda om endast 
koldioxidskatt och tydliga marknadsmisslyckanden adresserades skulle vara för långsam. På detta 
sätt verkar det som att KI implicit har en inställning att omställningen kan invänta backstop-
teknologier vilket enligt bland andra Otto och Löschel (2008) är oförnuftigt. Teknikutvecklingens 
möjligen avgörande roll i klimatfrågan i kombination med den statiska utformningen gör att 
dynamiska effekter som troligtvis skulle bidra substantiellt till BNP missas i resultaten. Möjligen kan 
det, i och med detta, tänkas att dessa dynamiska effekter som i modellen inte syns är i korrelation 
med skattenivån. 

Det finns en otydlighet i vad som faktiskt tas med i beräkningarna som kan vara förvirrande eller 
missvisande för politiker. KI hävdar att det endast handlar om kostnadssidan men eftersom de ändå 
skulle räkna in nyttor om de vore identifierbara och möjliga att monetarisera, skapas således en 
inkonsekvens där det troligtvis inte finns förankrat hos politikerna vad det är för typ av kostnad. Det 
finns även en filosofisk problematik i att policyscenarierna jämförs mot ett referensscenario som 
med stor sannolikhet är ohållbart. Det innebär att kostnaden är en konstruktion mellan en möjlig väg 
och ett fiktivt scenario som är otänkbart att välja. Utöver detta gör den statiska jämvikten att inget 
policyscenario kan generera positiva resultat. Det är tydligt från alla aktörer att referensscenariot har 
en avgörande betydelse för resultaten. Detta kommuniceras av KI i rapporterna. De påpekar också 
att det inte är några prognoser och att det är väldigt svårt att veta något om utvecklingen 20 år i 
framtiden. KI menar på detta sätt att det problemet ligger i denna svårighet och inte i modellen i sig. 
Samtidigt är det modellens upplägg som kräver att denna svårighet får en påtaglig inverkan på 
resultaten. Upplägget har kritiserats för att riskera subjektivitet, bland annat för mängden av 
underliggande antaganden om framtidsutvecklingen. Eftersom prisutvecklingen på exempelvis olja 
och utsläppsrätter är förknippade med stora osäkerheter bör det därför utarbetas flera 
referensscenarier för att uppnå en lämplig nivå av känslighetsanalys.  

Det finns en stor skillnad i åsikterna kring värdet av strukturomvandlingen. Nationalekonomisk 
konsensus är att det inte finns anledning att kombinera miljöpolitik med sysselsättningspolitik. Detta 
baseras till stor del på allmänjämviktsmodeller som visar på små nettoeffekter av klimatpolitik på 
sysselsättning. Vad som måste gälla enligt författarna för att detta argument ska hålla är antingen 
ett antagande om att det inte spelar någon roll vilka aktiviteter som bedrivs för att generera BNP 
eller att BNP-maximering har ett egenvärde i sig. Strukturomvandlingen från kolintensiva till kolsnåla 
jobb är annars helt av godo.  

Med tanke på att politiker lägger stor vikt vid modellresultaten medan de har väldigt lite förståelse 
kring vad det är för typ av kostnader de avspeglar, behöver synen på deras betydelse förändras. Det 
måste kommuniceras att det egentligen inte handlar om förluster för samhället. Utifrån Hahns 
(2014) idé om att ett avtagande i BNP-tillväxt snarare kan indikera att de "dåliga delarna" av BNP 
minskar skulle modellresultaten i form av BNP-förluster istället kunna tolkas som i vilken grad 
styrmedlen faktiskt är effektiva och bidrar till den förändringen som de var ämnade för. På många 
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sätt är det ett “BNP-fattigare” samhälle, som många gröna samhällsförändringar söker bidra till, helt 
enkelt en resurssnålare välfärd. Däremot är det inte lägre välfärd utan ett mer hållbart samhälle 
vilket man ändå måste betrakta som det överordnade målet. Det är därmed olämpligt att det läggs 
så stor vikt vid osäkra siffror mätt i ett säkerligen snart utdaterat välfärdsmått. Tyngden som läggs 
vid EMEC-resultaten vid beslutsfattandet i kombination med det faktum att politiker inte har tid att 
läsa de många förbehåll som KI diskuterar kring resultaten är minst sagt oroande. Med denna insyn i 
åtanke blir försvaret om att det "bara är en modell" ohållbart.  
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Nedan i Tabell 1 sammanfattas författarnas huvudsakliga iakttagelser av litteratur- och 
intervjustudien. 

 Konjunkturinstitutet (EMEC) En alternativ klimatpolicyutvärdering 

Kostnads-
effektivitet 

Högt prioriterat och är den faktor som visar 
vilket styrmedel och vilka åtgärder som ska 
användas för att nå ett visst utsläppsmål så 
billigt som möjligt under den studerade 
tidsperioden. 

En viktig faktor som i första hand bör beaktas i 
det långsiktiga perspektivet snarare än steg för 
steg. Kortsiktigt inom en EMEC-körning på 10-15 
år riskerar en överordnad prioritering av detta 
att vara kontraproduktivt. 

Styrmedel "Ett medel för ett mål". Koldioxidskatten 
bedöms som kostnadseffektiv och i regel 
internaliserande av koldioxidutsläppen. Fokus 
ligger på att endimensionellt angripa 
utsläppsminskningarna så effektivt som möjligt. 

Förespråkar en samordnad effektiv policymix 
och utvärdering med flera föreslagna 
kompletterande styrmedel i synergi då detta kan 
sänka deras respektive kostnader och därmed 
öka kostnadseffektiviteten. 

Referensscenario Avgörande för resultaten. Baserat på historiska 
trender gällande exempelvis oljepriser och BNP-
tillväxt. Betraktas som en möjlig utveckling för 
Sveriges ekonomi. 10-15 år anses vara en 
lämplig tidsram. 

Avgörande för resultaten. Förespråkar starkare 
känslighetsanalyser med hänsyn till beaktande 
av förändringar i omvärldens agerande i 
klimatfrågan, världsmarknadspriser, 
ifrågasättande av fortsatt BNP-tillväxt etc. 

Teknikutveckling Baserat på historiska trender. Statisk 
energieffektivisering exogent inlagt i modellen. 
Avsaknad av backstop. 

Stora förväntningar på att teknik ska bidra till 
omfattande utsläppsreduktioner. Anser att det 
inom en del områden är möjligt att "välja 
vinnare". En dynamisk endogen teknikutveckling 
förespråkas för att mer realistiskt spegla 
möjligheter och kostnader för 
utsläppsminskningar.  

Struktur-
omvandling 

EMEC-modellen är designad för att fånga upp en 
strukturomvandling.  Definieras av att den bidrar 
till utsläppsminskningarna genom att 
koldioxidskatten leder till att de energiintensiva 
sektorerna minskar till förmån för exempelvis de 
mindre produktiva tjänstesektorerna.  

Förespråkar en omfattande omställning till ett 
lågkolsamhälle för framtida utsläppsminskningar 
vilket kräver en mix av styrmedel och 
investeringar i förnybar energi och teknikstöd 
som tillsammans underlättar 
strukturomvandlingen. Betonar att framtidens 
förlorare är de som inte ställde om till 
lågkolsamhället i tid. 

Gå före Anses fördyra klimatpolitiken om inga inhemska 
marknadsmisslyckanden kan identifieras.  

En fördröjd insats fördyrar kostnaderna för den 
framtida omställningen. 

Flexibla 
mekanismer 

Uppmuntras som ett sätt att under den 
studerade tidsperioden minska kostnaderna för 
att nå ett aktuellt utsläppsmål. 

Betonar risken i att skjuta upp inhemska 
utsläppsminskningar och därmed hamna i 
infrastrukturella inlåsningseffekter. Omställning 
på hemmaplan nödvändig långsiktigt. Antal 
billiga utsläppsminskningar utomlands spås 
minska drastiskt i framtiden. 

Hantering av 
klimatpolitiska 

nyttor 

Intäkterna av exempelvis minskade lokala 
luftföroreningar beaktas. Samtidigt hävdas att 
nyttosidan helt lämnas åt beslutsfattarna. 

De långsiktiga och icke monetariserbara nyttorna 
bör beaktas. Kvalitativa resonemang kring 
välfärd och klimatnyttor bortom BNP-måttet 
förespråkas. Klimatpolicyutvärdering bör ämna 
fånga en dynamisk nettokostnad. 

EMEC-modellens 
roll som besluts-

underlag 

Identifiering av den billigaste vägen till ett givet 
utsläppsmål. Presentera "prislappen" av 
klimatpolitiken för ett givet utsläppsmål och en 
given klimatnytta som redan är satt av politiker. 

Riskerar att vilseleda beslutsfattare genom att 
bidra med beslutsunderlag i form av 
kostnadssiffror som kräver mer expertis och tid 
för rimliga tolkningar av dem än vad som är 
möjligt i de politiska sammanhangen. 

BNP-måttet Baserat på de slutsatser som dras kan det 
argumenteras att KI anser att BNP har ett 
egenvärde i sig och att karaktären av de BNP-
genererande aktiviteterna hamnar i bakgrunden. 

Ett olämpligt välfärdsmått som på vissa sätt är 
motsatt det som en grön strukturomvandling 
syftar till.  "Bra att dåliga delar av BNP 
försvinner".   

 

Tabell 1. Sammanfattning av olika perspektiv på de identifierade nyckelaspekterna kring EMEC-
modellen och klimatpolicyutvärdering.  
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6. Resultat del 2 - Empirisk studie och Analys 
Här analyseras modellresultat och utredningar kring år 2000, 2008 och 2013. Eftersom det 
analyserade materialet har olika fokus skiljer sig även de frågeställningar som detta arbete har 
ämnat utreda. Den empiriska studien genomsyras dock av följande huvudsakliga frågeställningar 
under vilka de identifierade aspekterna i resultat del 1 är underordnade: 

• Hur återspeglas Konjunkturinstitutets perspektiv på klimatekonomi i utredningarna? 

• Hur har det faktiska utfallet sett ut jämfört med modellresultaten i termer av 
koldioxidutsläpp, koldioxidskatter, samhällsekonomiska kostnader? (endast periodanalys 1) 

• Vilka slutsatser, beslut och klimatpolitiska inriktningar har modellresultaten troligtvis 
påverkat? 

6.1. Periodanalys ca 2000 
I denna periodanalys utreds delar av de beslutsunderlag som användes inför Regeringens 
proposition 2001/02:55 - Sveriges Klimatstrategi. 

6.1.1 Konsekvenser av restriktioner på koldioxidutsläpp 
I samband med Finansdepartementets (2000b) rapport Långtidsutredningen 1999/2000 
genomfördes ett antal specialstudier där bland annat uppfyllandet av Kyotoprotokollet studerades i 
termer av påverkan på ekonomisk tillväxt och strukturomvandling. Hösten 1999 fick 
Konjunkturinstitutet (2002) i uppdrag av Klimatkommittén att komplettera analysen i rapporten 
Konsekvenser av restriktioner på koldioxidutsläpp. Modellkörningarna simulerades då på nytt med 
ett förändrat referensscenario med slutår 2010 istället för 2015.  De samhällsekonomiska kalkylerna 
innefattar i denna utredning i huvudsak tre olika koldioxidrestriktioner som är givna av 
Klimatkommittén. Dessa innefattar ett scenario med en ökning av koldioxidutsläppen med +4 % och 
två scenarier med utsläppsminskningar på -2 samt -8 % från 1990 års nivå till 2010.  I dessa scenarier 
ändras endast koldioxidrestriktionen. Världsmarknadspriserna ändras således inte vilket kan tolkas 
som att Sverige som enda nation uppfyller Kyotoprotokollet eller att världsmarknadens priser av 
andra skäl inte påverkas. Därutöver analyserades hur de samhällsekonomiska effekterna av 
koldioxidrestriktioner förändras vid hänsyn till införandet av Kyotoprotokollet i omvärlden, och 
därmed förändringar i världsmarknadspriserna på varor och tjänster. Slutligen analyseras ett nytt 
referensscenario som tar hänsyn till Energimyndighetens energianvändningsscenario. 

6.1.1.1. Referensscenario 
Gällande antagandena i referensscenariot förväntas BNP i genomsnitt växa med 2,1 % mellan åren 
1997 och 2010.  Koldioxidutsläppen förväntas öka med 1,1 % per år under samma period. Man 
konstaterar att detta kan tyckas vara ett högt tillväxttal för koldioxidutsläppen i ett historiskt 
perspektiv (1980-1997), men menar att det inte är rimligt att anta att koldioxidutsläppen skulle 
fortsätta minska i samma takt. Detta som en följd av de exceptionella händelser som inträffade 
under denna period, exempelvis försöken att som en följd av 1970-talets oljekriser minska 
oljeberoendet genom konvertering av olja till el och utbyggnaden av kärnkraften. Vidare beskrivs att 
råoljepriset har legat relativt stabilt sedan prishöjningarna i slutet av 70-talet och början av 80-talet 
och att det reala oljepriset 1997 var lägre än efter den första oljekrisen. Det reala oljepriset antas 
därmed likt referensscenariot i Långtidsutredningen 1999/2000 fortsättningsvis sjunka ytterligare 
0,4 % per år. Angående utsläppsutvecklingen i scenariot hänvisar man också till det faktum att en 
stor del av koldioxidutsläppen kommer från transporter vilka har ökat med 45 % mellan åren 1970 
och 1998.  Dessa förväntas därmed att fortsätta öka (Konjunkturinstitutet, 2002).  
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6.1.1.2. Resultat och slutsatser 
För att uppfylla de koldioxidrestriktioner som studeras i de tre scenarierna ger enligt 
Konjunkturinstitutet (2002) modellen en koldioxidskatt på 0,82 kr/kg för scenariot där utsläppen 
ökar med 4 % samt 1,10 kr/kg och 1,44 kr/kg för de scenarier där utsläppen minskar med 2 
respektive 8 %. BNP-förlusten för scenarierna där utsläppen ökar med 4 % hamnar på 0.3 % år 2010. 
För utsläppsminskningarna på 2 och 8 % beräknas BNP-förlusten vara 0,4 samt 0,6 %. Den nedre 
gränsen för de ackumulerade kostnaderna är enligt modellen 28, 45 och 66 miljarder kronor för 
scenarierna +4, -2 och -8 % respektive.  Resultaten sammanfattas i Tabell 2 nedan. 

 +4 % -2 % -8 % 
BNP-förlust (%) 0,3  0,4  0,6 % 

Ackumulerad 
kostnad  

28 miljarder 45 miljarder 66 miljarder 

Skattesats (kr/kg) 0,82  1,10 1,44 
Tabell 2. Effekter på svensk ekonomi för de olika målnivåerna. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2002). 

6.1.1.3. Alternativa scenarier 
Givet ett scenario där omvärlden också agerar för att uppfylla Kyotoprotokollet, och därmed ett 
behov av justeringar av världsmarknadspriser på varor och tjänster, fokuserade utredningen på 
koldioxidrestriktionen +4 % från 1990 års nivå. Undantagen för industrin är också borttagna då alla 
sektorer betalar full koldioxidskatt. Effekten på BNP för samtliga antaganden om 
världsmarknadspriser blir i alla fallen lägre (0,0-0,1 % BNP-förlust) jämfört med att införa samma 
restriktion utan att förändra världsmarknadspriserna. Den kalkylerade koldioxidskatten visar på 0,54-
0,56 kr/kg vilket är lägre än i scenariot utan förändrade världsmarknadspriser och konstateras vara 
ett resultat av den generella koldioxidskatten som betalas av alla (Konjunkturinstitutet, 2002). 

I ytterligare ett alternativt scenario försöker man enligt Konjunkturinstitutet (2002) återskapa 
Energimyndighetens referensscenario för 1997-2010 med betydligt lägre energianvändning i 
ekonomin. De variabler som justerats är energieffektiviseringen och produktiviteten i sektorerna, 
samt några förändringar kring världsmarknadspriserna för kol, gas och olja. Då de två myndigheterna 
använder olika modellredskap konstaterar man dock att det inte är fullt möjligt att fullt ut återskapa 
Energimyndighetens basscenario. I det här referensscenariot är BNP-tillväxten också något lägre 
med 1,7 % årligen. Modellresultatet visar här att utsläppen av koldioxid är betydligt lägre i detta 
referensscenario än i övriga som redovisats. Följaktligen är minskningen från referensscenariot till 
given utsläppsnivå vid en given koldioxidrestriktion också lägre än i KI:s ursprungliga 
referensscenarier. BNP-förlusten här resulterar i 0,0, 0,1 och 0,3 % för en 
koldioxidutsläppsförändring med +4, -2 samt -8 % respektive. Koldioxidskatterna måste därmed inte 
öka lika mycket som i de tidigare simuleringarna eftersom utsläppen är lägre i det nya 
referensscenariot. Dessa modelleras vidare i detta scenario till 0,41, 0,61 och 0,85 kr/kg för 
utsläppsförändringarna +4, -2 samt -8 % respektive.  
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Skillnaderna i resultaten mellan KI:s referensscenario och Energimyndighetens referensscenario 
illustreras i Tabell 3 nedan. 

 

 Referensårets 
nivå 

+4 % -2 % -8 % 

BNP-förlust i KI:s 
referensscenario 

 0,3 % 0,4 % 0,6 % 

BNP-förlust i 
världsmarknads-

scenariot 

 0-0,1 %   

BNP-förlust i 
Energi-

myndighetens 
scenario 

 0,0 % 0,1 % 0,3 % 

CO2-skatt i KI:s 
referensscenario 

(kr/kg) 

0,37 0,82 1,10 1,44 

CO2-skatt i 
världsmarknads-
scenariot (kr/kg) 

0,37 0,54-0,56   

CO2-skatt i 
Energi-

myndighetens 
scenario (kr/kg) 

0,37 0,41 0,61 0,85 

     
Tabell 3. Jämförelse av utfall mellan KI:s referensscenario och presenterade alternativa scenarier. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2002). 

6.1.2 Förslag till Svensk Klimatstrategi - Klimatkommitténs betänkande 
1998 gav regeringen chefen för Miljödepartementet uppdraget att tillsätta en parlamentariskt 
sammansatt kommitté avsedd att presentera förslag till en samlad svensk strategi för att reducera 
utsläppen av koldioxid och övriga växthusgaser som inkluderas i Kyotoprotokollet. Utredningen 
antog namnet Klimatkommittén. Åtgärdsprogrammet och de klimatpolitiska styrmedlen skulle lägga 
stor vikt vid att kostnadseffektivitet skulle uppnås och i uppdraget ingick även att beakta upptag av 
koldioxid i sänkor samt belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen för tidsperioden 
2008-2012 (SOU, 2000:23).  

6.1.2.1. Referensscenario   
Beräkningar utfördes enligt SOU (2000:23) av Konjunkturinstitutet med EMEC-modellen och av 
Energimyndigheten (vid denna tid Statens energimyndighet) med en bottom-up-modell. De 
referensscenarier som lades fram sträckte sig till år 2010 och ansågs representera business-as-usual 
vilket förutsatte att inga åtgärder skulle vidtas. Enligt dessa scenarier skulle utsläppen fortsätta öka. I 
KI:s resultat med 15 % över referensnivån 1990 och enligt EM med 5 %. Skillnaden mellan dessa 
referensscenarier förklarades av att EM hade en mer optimistisk syn på energieffektivisering. 
Eftersom inga beslut hade fattats om Kyotoprotokollet vid tidpunkten för utredningen antogs även 
att inga Kyotomål skulle komma att träda i kraft i grundscenariot. KI:s grundscenario baserades på 
statistik från 1993, medan Energimyndigheten använde statistik från 1997. Världsmarknadens 
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bränslepriser förväntades minska marginellt och det förväntades inga större förändringar i 
energisystemet eller banbrytande teknik.  

6.1.2.2. Resultat och slutsatser 
Det kan enligt SOU (2000:23) konstateras att Energimyndighetens referensscenario medförde lägre 
skattenivåer än Konjunkturinstitutets referensscenario. Högre förväntade utsläppsnivåer kräver 
naturligtvis en högre skattenivå för att nå samma utsläppsnivå. Utredningen hade ingen beräknad 
samhällsekonomisk kostnad beräknad för EM:s referensscenario eller KI:s alternativa scenario som 
beräknades med lägre energianvändning utifrån EM:s referensscenario. Beräknade koldioxidutsläpp, 
skattenivåer och samhällsekonomiska kostnader presenteras i Figur 2 och i Tabell 4 nedan. 

 

Figur 2. Koldioxidutsläpp och samhällsekonomisk kostnad som funktion av skattenivån. 

Källa: SOU (2000:23). 

Anm: Tabellen kan endast läsas mot en av y-axlarna. Koldioxidutsläpp mot den vänstra axeln och 
samhällsekonomisk kostnad mot den högra. 

Skattenivå (öre/kg CO2) Utsläppsförändring (%) 
37 15 

60 9 

82 5 

110 0 

144 -5 
Tabell 4. Utsläppsförändring beroende av skattenivå. 

Källa: SOU (2000:23). 

Eftersom det handlar om just koldioxidskatten är endast koldioxidutsläppen och inte övriga 
växthusgaser inkluderade i tabellen ovan, vilket gör att det inte finns några kostnader beräknade för 
de specifika utsläppsmålen, exempelvis för Sveriges del av EU:s fördelning av Kyotomålet. Det 
gjordes dock en separat beräkning av vilka procentuella utsläppsförändringar som skattenivåerna 
skulle resultera i där resterande växthusgaser adderades till koldioxidutsläppen. Referensscenariot 
var som tidigare nämnts en utsläppsökning på +15 % är 2010 jämfört med 1990 och den högsta 
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undersökta skattenivån på 144 öre/kg skulle innebära en utsläppsminskning på -5 %. De 
samhällsekonomiska kostnaderna beräknades ligga på 3-13 miljarder. För att en stabilisering av 
utsläppen till 1990 års nivå skulle åstadkommas till 2010 skulle skatten behöva ligga på mellan 110 
och 125 öre/kg. Det vill säga ungefär tre gånger så hög nivå som den dåvarande skatten på 37 
öre/kg.  Det skulle kosta 10 miljarder årligen och motsvara en minskning av BNP med 0,4 % jämfört 
med referensscenariot (SOU, 2000:23). 

SOU (2000:23) skriver vidare att Konjunkturinstitutet diskuterar vissa problem med gjorda 
antaganden. Först och främst lyfts den exogena teknikutvecklingen fram som innebär att det saknas 
en återkopplingsfunktion för den energieffektivisering som skatten ger incitament till. Angående de 
antaganden som görs om produktivitetsutveckling, ekonomins funktionssätt, utvecklingen av 
världsmarknadspriser påpekas att:  

"Om inte dessa antaganden visar sig stämma överens med den faktiska utvecklingen kommer inte 
heller grundscenarierna att vara giltiga. Med andra ord bör dessa scenarier inte betraktas som en 
prognos utan snarare som en möjlig, och kanske en trolig, utveckling av Sveriges ekonomi." (SOU, 
2000:23, s. 314)  

Referensscenariot med en ensidig svensk klimatinsats kompletterades enligt SOU (2000:23) med ett 
annat scenario där internationellt åtagande tillämpades. Denna simulering representerades av högre 
världsmarknadspriser som gavs exogent och utan undantagsregler för industri. Detta eftersom 
koldioxidläckage blir mindre troligt med bredare internationellt engagemang. Resultaten för detta 
alternativa scenario visade en mildare effekt på den svenska ekonomin, med kostnader som nådde 
endast omkring en tredjedel av de BNP-förluster som räknades fram med referensscenariot. Det 
uppges vara en effekt av en mindre omfattande strukturomvandling. Ett annat alternativt scenario 
med imperfekt arbetsmarknad testades också där lönerna är stela så att arbetslöshet inträffar 
istället för att lönerna sänks. I detta alternativscenario var BNP-förlusten ungefär tre gånger större 
än i referensscenariot, som förutsatte en perfekt arbetsmarknad (SOU, 2000:23).  

6.1.2.3. Strukturomvandling 
Koldioxidskatten förväntades förstärka strukturomvandlingsprocessen från koldioxidintensiva 
branscher, där speciellt kol och energiintensiv industri fick bära en relativt stor del av 
koldioxidskattens kostnader, till icke-energiintensiv industri som blev "vinnare" i resultaten. Det 
beror på att jämviktslönen sänks i takt med den sjunkande arbetskraftsefterfrågan som följer av 
koldioxidskatten. Således får arbetskraftsintensiva och fossilsnåla sektorer fördelar. Det hävdas 
vidare att “eftersom andra länder har liknande åtaganden enligt Kyotoprotokollet är det möjligt att 
detta leder till relativprisförändringar som har en viss positiv effekt på den svenska industrins 
konkurrenskraft” (SOU, 2000:23, s.321). Detta skulle med andra ord förmildra effekten på 
strukturomvandlingen i Sverige. Det påpekas även att en internationell insats skulle kunna resultera i 
negativa effekter för Sverige genom att den globala ekonomin bromsas. När det kommer till 
diskussionen om att som nation gå före menar man i Kommittén att ett land som gör detta måste 
beakta konsekvenserna av att de inhemska företagen då drabbas av kostnader som påverkar 
konkurrenskraften (SOU, 2000:23). 

Det utreds även hur regionala arbetsmarknadsproblem kan uppstå eftersom kolintensiv industri 
tenderar att vara lokaliserad på landsbygden. De varnar dock för att anpassningsprocessen för 
arbetsmarknaden inte kan modelleras i EMEC. Därtill beskrivs det som ett problem att resultaten var 
historiskt betingade. Större skatteförändringar skulle möjligen inte modelleras väl baserat på de 
historiska sambanden. De nedsättningsregler som industrier kunde nyttja togs inte i beaktande vilket 
enligt utredningen möjligen kan ha lett till överskattade kostnader för vissa branscher. Förbisedda 
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nedsättningsregler innebär även att miljövinsterna i form av utsläppsminskningar kan ha 
överskattats (SOU, 2000:23).   

6.1.2.4. Flexibla Mekanismer 
Kommitténs bedömning är att det mot bakgrund av osäkerheterna kring den framtida 
utsläppsutvecklingen i Sverige krävs en ansvarsfull tillämpning av ökningar av kolsänkan och flexibla 
mekanismer för att med säkerhet kunna uppfylla åtagandena enligt Kyotoprotokollet. Harmonisering 
över nationsgränserna av åtgärder och styrmedel beskrivs som viktigt för att Sveriges klimatstrategi 
lättare ska kunna genomföras. Man menar exempelvis att många afrikanska och latinamerikanska 
länder ser stora egna fördelar kring mekanismen för ren utveckling (CDM) och uppmuntrar därmed 
utveckling av metoden. Kommittén menar vidare att det utöver det åtgärdspaket som föreslås 
kommer att krävas påtagliga skärpningar av energi- eller koldioxidskatter samt handel med 
utsläppsrätter för att målet om en 2 % minskning av utsläppen jämfört med 1990 ska kunna nås. De 
menar vidare att utsläppsmål bör genomföras där utsläppsreduktionerna är som billigast. Ett 
miljömål ses som givet och det som kvarstår är den ekonomiska uppgiften att identifiera de åtgärder 
som når målet till lägst kostnad. Kommittén kommenterar dock att mindre kostnadseffektiva förslag 
bör redovisas då insatser inom forskning och utveckling kan vara avgörande för att åstadkomma en 
omställning på längre sikt. Detta kan enligt Kommittén motivera att frångå kravet på 
kostnadseffektiva åtgärder (SOU, 2000:23). 

Enligt SOU (2000:23) fick Konjunkturinstitutet i samband med Utredningen om möjligheter att 
utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer (SOU, 2000:45) i uppdrag att undersöka effekten på 
Sveriges klimatpolitiska kostnader av olika system för handel med utsläppsrätter vilket presenteras i 
Tabell 5 nedan. 

Scenario BNP (Miljarder SEK) Skattenivå (öre/kg) 

Grundscenario 2296 0 

Nationell handel 2294 32 

4 miljoner ton 2296 54 

10 miljoner ton 2298 19 

Fri handel 2298 19 
Tabell 5.  Effekter på klimatpolitiska kostnader vid handel med utsläppsrätter. 

Källa: SOU (2000:23). 

I och med den internationella handeln möjliggörs enligt SOU (2000:23) en mer kostnadseffektiv 
klimatpolitik genom att Sverige tillåts förlägga 4-10 miljoner ton "svenska" koldioxidutsläpp 
utomlands. Resultaten visar på att uppfyllelse av Kyotoprotokollet med internationell 
utsläppsrättshandel inte skulle vara förknippat med en kostnad i BNP-förlust utan istället resultera i 
en positiv BNP-förändring. Detta berodde på att priset för koldioxidutsläpp via utsläppsrätter var 
lägre än det dåvarande priset via koldioxidskatten. I den sammanfattande delen poängteras 
följande: 

"Öppnas Sverige för internationell handel minskar kostnaderna ytterligare för att helt försvinna i 
fallet med obegränsad handel. Ett internationellt system med obegränsad handel är per definition 
kostnadseffektivt, sett ur ett globalt perspektiv. Detta betyder att de andra simuleringarna ger svaret 
på vilka kostnader som är förknippade med system som i olika hög grad inte uppfyller villkoret för 
kostnadseffektivitet." (SOU, 2000:23, s.361)  
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Därefter varnas dock för påverkan på andra miljömål eftersom utsläppen i Sverige med fri handel 
skulle överstiga utsläppen i referensscenariot till 2010. Att 4-10 miljoner ton "svenska" 
utsläppsminskningar sker utomlands och höjer utsläppsnivån i Sverige beskrivs då som ett hot mot 
miljömålen, i synnerhet Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning (SOU, 2000:23).  

6.1.2.5. Styrmedel 
SOU (2000:23) konstaterar att det centrala i den klimatpolitiska strategin är att via flera styrmedel 
förändra handlingsmönster i samhället vilket ska skapa förutsättningar för att nå ett nationellt 
utsläppsmål. När det kommer till valet mellan olika instrument menar man att det är 
miljöproblemets karaktär som är avgörande.  Utredningen betonar också vikten av att inte låsa fast 
landet i strukturer som exempelvis underlättar mer koldioxidintensiv transport. Samhällsbeslut med 
långsiktiga konsekvenser beskrivs som något som ger signaler inför framtiden då valet av 
infrastrukturutbyggnad kommer att ha betydelse för mönster kring resande och transportval. 

6.1.2.6. Kommitténs förslag 
I kommitténs avslutande bedömningar och förslag är ståndpunkten att alla tre typer av flexibla 
mekanismer skulle vara supplementära till inhemska åtgärder. Sverige skulle intensifiera 
förberedelser för att internationell handel med utsläppsrätter skulle träda i kraft. De förordar ingen 
omedelbar höjning av koldioxidskatten på grund av de fördelningsmässiga och regionala 
konsekvenser som befarades. Istället skulle det föras en dialog med allmänheten för att sprida 
kunskap och acceptans för att starkare styrmedel skulle komma i framtiden. De ställer sig även 
positiva till omläggningen av energiskattesystemet för att få bättre styreffekt. Det skulle innebära att 
lägga en relativt större vikt på koldioxidskatten än energiskatten. Det fick dock inte medföra 
koldioxidläckage från Sveriges elproduktion och det ansågs nödvändigt att införa ytterligare 
styrmedel för att stödja förnybar energi. Det sammantagna målet blev en utsläppsminskning på - 2 % 
inklusive tillgodoräknande av kolsänkor och flexibla mekanismer (SOU, 2000:23). 

6.1.3. Regeringens proposition 2001/02:55 - Sveriges Klimatstrategi 
I Regeringens proposition 2001/02:55 beslutades sedan att Sveriges utsläpp av växthusgaser skulle 
vara minst -4 % i genomsnitt 2008-2012 jämfört med 1990. Det skulle åstadkommas utan 
tillgodoräknande av kolsänka och utan flexibla mekanismer. Beslut om ett eventuellt ytterligare mål 
med flexibla mekanismer skulle tas vid kontrollstationen år 2004.  
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6.2. Expertutlåtanden och Analys av Periodanalys 1 
För denna period analyseras frågeställningarna om vad som kan förklara divergensen mellan 
modellresultat och faktiskt utfall samt modellresultatens roll i de beslut som togs.  

6.2.1. Förklaringar till divergensen mellan modellresultat och faktiskt utfall 
En stor skillnad mellan modellberäkningarna och det faktiska utfallet kring denna period kan 
observeras. KI och EM:s grundscenarier i utredningen Förslag till svensk klimatstrategi (SOU, 
2000:23) jämförs i Figur 3 nedan med olika mål och det faktiska utfallet. EU:s mål baserat på 
Kyotoprotokollet var en total reduktion på - 8 %, varav Sverige med hänsyn till bördefördelningen 
tilläts öka utsläppen med 4 %. Enligt Naturvårdsverket (2015) blev det faktiska utfallet istället en 
minskning på 9 % jämfört med 1990. 

 

Figur 3. Jämförelse av utsläppsscenarier med faktiskt utfall. 

Källa: SOU (2000:23) och Naturvårdsverket (2015). 

En sådan hög skatt som beräknades för en stabilisering till 1990 års referensnivå (110-125 öre/kg) 
har Sverige inte ens idag. Den generella koldioxidskatten idag är enligt Naturskyddsföreningen 108 
öre/kg (Naturskyddsföreningen, 2013).  Därtill ska det vägas in att det inte bara var en stabilisering 
som åstadkoms utan en minskning på 9 %. Det är därmed uppenbart att skattenivån som skulle 
behövas överdrevs kraftigt, speciellt med tanke på att den endast höjdes marginellt genom 
energiskatteväxlingen. Det är därför också en logisk följd att även den samhällsekonomiska 
kostnaden som är beroende av skattenivån överdrevs i och med detta. Målet som senare beslutades 
var dock mer ambitiöst och det kom fler styrmedel än den generella koldioxidskatten som användes i 
modellen.  

Gällande denna typ av kritik menar Berg (2015) att det finns många orsaker till att Sverige lyckades 
minska utsläppen mer än de mål som sattes upp i början av 2000-talet. En orsak är att 
världsekonomin har utvecklats på ett annat sätt än vad som antogs rimligt i slutet av 90-talet. Nya 
regleringar och styrmedel har också införts. Axelsson (2014) uppmärksammade i boken Vår tid är nu 
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diskrepansen mellan vad EMEC-modellen visade (i SOU:s (2000:23) utredning Förslag till Svensk 
Klimatstrategi - Klimatkommitténs betänkande) och det faktiska utfallet, där han konstaterade att 
det föreföll lättare att sänka utsläppen i verkligheten än i modellerna. Berg (2015) menar att det 
delvis beror på att det är oerhört svårt att förutspå hur situationen i världen och Sverige ser ut 
gällande exempelvis omvärldens tillväxt samt olje- och elpriser 20 år framåt i tiden. Detta är 
avgörande för vilken effekt ett givet styrmedel eller en given politik kommer att få. Berg medger att 
det är möjligt att Axelsson har en poäng, men hon anser att det är mer troligt att det är antaganden i 
referensscenarierna som har stor inverkan på resultaten. EMEC har som alla andra modeller brister 
och är en förenkling av verkligheten. Varken energisystem- eller allmänjämviktsmodeller är några 
prognosmodeller utan ska användas för att utvärdera politik genom att jämföra olika scenarier för 
att nå ett visst mål, vilket är något som Berg anser att Axelsson missförstått i sin kritik.  

Även enligt Söderholm (2015) berodde skillnaden i modellresultat och faktiskt utfall på de 
antaganden som gjordes om exempelvis prisutvecklingen på olja. 1999 låg oljepriserna i botten vilket 
gjorde att referensscenariot hade höga koldioxidutsläpp och därmed höga reduktionskostnader. Det 
skulle då kunna tyckas vara ett naivt antagande i efterhand men han poängterar att det också är lätt 
att vara efterklok. Enligt honom är detta en väldigt viktig förklaring som visar på betydelsen av 
referensscenariot. En annan viktig faktor var att man bytte från kol och olja till biomassa inom 
kraftvärmesektorn vilket gjorde den i princip koldioxidneutral. Där spelade koldioxidskatten en 
jätteviktig roll och det handlade om att det i den sektorn var väldigt lätt att byta då det var en 
relativt billig substitution. Den underlättades ytterligare dels av att ingen betydande teknikutveckling 
eller byggnation av anläggningar behövdes och dels för att sektorn inte var konkurrensutsatt 
internationellt. Han tillägger att den dåvarande versionen av EMEC-modellen inte beskrev 
värmesektorn speciellt väl vilket mycket väl kan ha överdrivit kostnaderna under den tidsperioden. 

Jernbäcker (2015) håller med om att referensscenariot som man hade då är oerhört betydande för 
att förklara den stora divergensen. Råvarupriser och speciellt oljepriset antogs sjunka. Detta gällde 
även exportintäkterna från den svenska industrin. Men då exportindustrin fick bättre betalt för sina 
produkter ökade BNP mer i verkligheten än i referensscenariot.  De kraftigare styrmedel som 
infördes av regeringen, trots Klimatkommitténs "mjuka" styrmedelsförslag är också en förklaring till 
att utsläppsminskningarna faktiskt kunde bli större än något modellerat scenario. Dessutom menar 
hon vidare att den internationella finanskrisen också underlättade för utsläppsminskningarna.  Trots 
att modellen visade att en avsevärt höjd koldioxidskatt genom hela ekonomin skulle behövas för att 
stanna vid en utsläppsökning på 4 %, hände inte speciellt mycket med koldioxidskatten. Den höjdes i 
princip bara i värmesektorn i samband med omläggningen av energiskattesystemet som 
underlättade utfasningen av oljepannor. När det kommer till de betydande BNP-förluster som EMEC-
modellen visade på i utredningen, menar Jernbäcker vidare att med den utveckling Sverige fick i 
verkligheten uppstod mycket små, om ens några, kostnader för att nå de mål som sedan beslutades 
kring denna period: 

"Det [utfasningen av oljepannor] har ju kanske skett till följd av andra styrmedel också men det är 
styrmedelsåtgärden som påverkade utsläppsutvecklingen mest i verkligheten medan modellen visade 
att man skulle behövt höja koldioxidskatten tvärsöver genom hela ekonomin, ganska mycket för att 
få till stånd en utsläppsminskning till +4 %.”  

Skånberg (2015) förklarar även han Sveriges kraftiga koldioxidreduktion under perioden med 
utfasningen av olja i värmesektorn, men tillägger att det stigande oljepriset borde ha hjälpt även 
andra länder att minska utsläppen. Det är mycket möjligt att Sverige hade haft ännu högre BNP-
tillväxt utan restriktionerna, men med tanke på att många länder utan restriktioner på 
koldioxidutsläpp har haft en sämre BNP-tillväxt än Sverige framstår restriktionerna enligt Skånberg 
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nästan som ett framgångsrecept. Han tror också att en ytterligare orsak till Sveriges relativa 
avlänkning mellan BNP och koldioxidutsläpp kan ha varit den ekonomiska krisen i början på 
nittiotalet som gjorde att företagen behövde göra effektiviseringar av andra skäl än klimatet.   

Det förefaller vara relativt klart att de överdrivna kostnaderna för utsläppsminskning, som berodde 
på referensscenariots antaganden om framför allt oljepriset, var det som gjorde att också skatten 
som skulle behövas överdrevs kraftigt. Istället behövdes bara en marginellt höjd koldioxidskatt som 
underlättade den billiga substitutionen till biomassa. Att den substitutionen var så pass billig kan ha 
missats i modellen med orsak av dess dåvarande odetaljerade beskrivning av värmesektorn. Man 
kan även argumentera för att påståendena om verklighetens förekomster av "gratisluncher" som 
Axelsson (2014) driver också kan varit starkt bidragande till EMEC-modellens oförmåga att spegla 
det faktiska utfallet kring denna periodanalys. Det är naturligtvis sannolikt att det i en långt ifrån fullt 
upplyst och rationell verklighet existerar möjligheter till billiga eller kanske till och med ekonomiskt 
lönsamma energieffektiviseringar och utsläppsminskningar. Irrationellt beteende som en följd av 
ökad miljömedvetenhet är ännu en faktor som skulle kunna ha hjälpt Sverige att få ner utsläppen 
under denna period, och som i allt högre grad "helt gratis" kan komma att driva på 
utsläppsminskningarna i samhället framöver.  

Söderholm (2015) betonar att poängen med en koldioxidskatt är att det finns åtgärder idag som vi 
anser bör vidtas och därmed vill göra lönsamma. Om det inte skulle finnas några kostnader 
förknippade med detta, vilket han anser att Axelsson (2014) ger uttryck för i boken Vår Tid Är Nu, så 
behöver vi heller ingen koldioxidskatt. Vidare menar Söderholm att det är väldigt osäkert hur höga 
dessa kostnader är samt att vi i slutändan även måste väga detta mot andra fördelar än undvikta 
miljöskador, exempelvis industriella omvandlingar och konkurrenskraft på lång sikt. Det är enligt 
honom till stora delar ett politiskt ställningstagande eftersom det inte går att räkna på.  

I ett samhälle där, som Axelsson (2014) också påstår, värderingar och teknikutveckling ökar allt 
snabbare är det givet att en statisk modell som EMEC, utan förmåga att integrera detta, har svårt att 
leverera resultat som speglar verkligheten på ett realistiskt sätt. Söderholms (2015) poäng om att 
det skulle betyda att en koldioxidskatt är överflödig stämmer i teorin om man tänker sig att hela 
Sverige agerar på detta sätt. Poängen är dock att detta irrationella beteende är vad som behöver 
uppmuntras så att det inte sker på egen bekostnad och så att det blir rationellt för rationella aktörer 
att ta beslut som leder till utsläppsminskningar. Därför kan man argumentera för att 
koldioxidskatten är viktig, men en modell som systematiskt överskattar skattesatser för olika 
utsläppsmål riskerar sannolikt att fungera som en bromskloss i politiken. Den uppenbara fördelen 
med skattenivåer som på ett mer träffsäkert sätt speglar utsläppsminskningarna skulle kunna vara 
att även de mer ambitiösa klimatmålen i högre grad skulle uppfattas som politiskt genomförbara. 

Angående BNP-tillväxten är det svårt att generalisera gentemot andra länder, men om man ändå ska 
tillåta sig att göra det och Skånbergs (2015) påstående stämmer, kan det verka som att Sveriges 
restriktioner har stimulerat tillväxt snarare än fungerat bromsande på den. Ett sådant påstående går 
naturligtvis rakt emot KI:s principer. Anledningen till att båda synsätten skulle kunna vara korrekta är 
delvis att en kontrafaktisk jämförelse inte går att bevisa. Även att BNP-kostnaden av en restriktion är 
en direkt konsekvens av det statiska jämviktsperspektivet som förutsätter en optimal startpunkt som 
gör att all förändring blir negativ jämfört mot ett fiktivt referensscenario. BNP-tillväxten som syns i 
efterhand är däremot verklig. Frågan kvarstår dock om den hade varit ännu högre utan skatten. I 
denna periodanalys blev den årliga BNP-tillväxten enligt Jernbäcker (2015) högre än i 
referensscenariot, samtidigt som utsläppsminskningarna var större.  
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Referensscenariots antaganden och avgörande betydelse för utfallet blir tydligt också i utredningen 
Konsekvenser av restriktioner på koldioxidutsläpp från Konjunkturinstitutet (2002) vid jämförelsen 
med Energimyndighetens scenario infört i EMEC. BNP-bortfallet visade sig exempelvis där vara 
detsamma i Konjunkturinstitutets scenario vid en +4 % ökning av utsläppen som för 
Energimyndighetens scenario vid en -8 % utsläppsminskning. Den beräknade skattesatsen för målet 
på -8 % i KI:s referensscenario resulterar i 1,44 kr/kg vilket nästan är det dubbla i jämförelse med 
Energimyndighetens scenario för samma mål där skattesatsen beräknas till 0,85 kr/kg. 
Konjunkturinstitutet (2002) påpekar också själva att differensen mellan utsläppsnivån i 
referensscenariot och det aktuella utsläppsmålet är avgörande för effekterna på ekonomin. Detta 
illustreras tillsammans med det faktiska BNP-utfallet i Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Faktisk BNP-utveckling mellan 1990 och 2010 jämfört med KI:s och EM:s referensscenarier. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2002) och Ekonomifakta (2015). 

Anm: Siffror på BNP-utfallet 1990 och 2010 hämtat från Ekonomifakta (2015). 

Utredningen beräknade en skattesats på 1,44 kr/kg koldioxid för att uppnå en utsläppsminskning på 
-8 %. Därmed resulterade modelleringen också i en beräknad BNP-förlust på 0,6 % år 2010 och en 
ackumulerad kostnad på 66 miljarder kronor.  
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De faktiska koldioxidutsläppen år 2010 illustreras i Figur 5 nedan tillsammans med de scenarier som 
Konjunkturinstitutet räknade på vid tiden för utredningen. Här kan man se hur Sverige lyckades 
sänka utsläppen med nära 9 % år 2010 jämfört med 1990 enligt siffror från Ekonomifakta (2013). 
Detta medan koldioxidskattenivån år 2010 enligt Jernbäcker (2015) som högst var 1,05 kr/kg. 
Jämförelsen bekräftar då åter empiriskt att utsläppen tycks minska utan de extremt höga 
skattesatser som EMEC-modellen resulterar i. Vid jämförelse av BNP i Figur 4 ovan kan man även 
konstatera att denna utsläppsminskning inträffade under en period när Sveriges BNP enligt 
Ekonomifakta (2015) ökade med ungefär 50 %. Gällande frågan om Sveriges ekonomi hade visat på 
ännu större tillväxt utan den utsläppsminskning som genomfördes kan man bara som tidigare 
diskuterats spekulera i. Men att Sverige i någon märkbar mening skulle ha förlorat välfärd som en 
följd av de utsläppsminskningar som genomförts anser författarna inte att det finns några tecken på.  

 

Figur 5. Jämförelse av scenarier för koldioxidutsläpp jämfört med faktiskt utfall.  

Källa: Konjunkturinstitutet (2002) och Ekonomifakta (2013). 

Anm: Siffror på det faktiska utfallet av koldioxidutsläpp hämtat från Ekonomifakta (2013).  

6.2.2. EMEC-modellens effekter i politiken 
Anledningen till att beslutet blev mer ambitiöst än vad EU krävde var enligt Jernbäcker (2015) att 
Klimatkommittén ansåg att det var orimligt att påbörja en bana mot tvågradersmålet med att tillåta 
Sverige att öka utsläppen. De var dock väldigt försiktiga med vilka styrmedel som de föreslog 
exempelvis med att de inte föreslog höjd koldioxidskatt. Initialt skulle de börja med ett mjukare 
styrmedelspaket. Den höjda koldioxidskatten som enligt EMEC-resultaten skulle verka över hela 
ekonomin var inte populär ur en fördelningspolitisk synpunkt. Enligt Jernbäcker avskräckte den 
aspekten sannolikt från att höja koldioxidskatten: 

"De var rädda för att höja koldioxidskatten kan man se av slutsatserna."  

Förklaringen till att Klimatpropositionen beslutade om ännu ambitiösare mål än vad 
Klimatkommittén föreslog berodde enligt Jernbäcker (2015) på den vågmästarroll som Miljöpartiet 
hade utan att sitta i Socialdemokraternas regering. I klimatpropositionen, efter remissbehandlingen 
av Klimatkommitténs betänkande, skärptes målen ytterligare och det föreslogs kraftigare styrmedel. 
Utöver det förslag om omläggning av energiskattesystemet som Klimatkommittén ställde sig positiva 
till kom även KLIMP och elcertifikat: 
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"Då är det ju Socialdemokraterna som är vid makten med stöd av Miljöpartiet. De satt ju inte i 
regeringen men de var ju lite vågmästare då. Då påverkar de den propositionen ganska rejält och 
lägger målet på - 4 % istället, exklusive [flexibla] mekanismer. Förloppet som var då, 2000-förloppet, 
man har haft ett modellresultat som har påverkat men det har faktiskt hänt mer i politiken efteråt. 
Man vågade ändå gå emot lite vad modellerna sa.”  

Det kan alltså konstateras att det mest kostnadseffektiva styrmedlet i teorin nämligen 
koldioxidskatten inte kunde föreslås av rädsla för bland annat regionala sysselsättningseffekter. Den 
höjdes dock lite i och med energiskatteomläggningen vilket stimulerade till en utfasning av 
oljepannor. Andra styrmedel som KLIMP och elcertifikat verkar ha varit mer politiskt genomförbara 
trots att de med stor sannolikhet inte hade visats vara lika kostnadseffektiva om det hade gjorts 
beräkningar på dessa i EMEC. Dock förordade Klimatkommittén styrmedel för att främja 
förnyelsebara källors konkurrenskraft delvis för att justera eventuellt tappad konkurrenskraft som en 
effekt av omläggningen av energiskattesystemet som de var positiva till. Jernbäckers (2015) 
påstående om Miljöpartiets betydelse för klimatpropositionen är mycket intressant då det indikerar 
vikten av politisk vision. Onekligen sattes målet djärvt med tanke på modellresultaten, de tilldelade 
målen från EU och Klimatkommitténs förslag.  

6.3. Periodanalys ca 2008 
I denna periodanalys utreds delar av de beslutsunderlag som användes inför Regeringens 
proposition 2008/09:162 - En sammanhållen klimat- och energipolitik. 

6.3.1. Tilldelning av utsläppsrätter för utsläppsmålet 2020 - Samhällsekonomiska kalkyler för 
kontrollstation 2008 
På uppdrag av regeringen utarbetade och presenterade Naturvårdsverket och Energimyndigheten 
(2007) Den svenska klimatstrategins utveckling; en sammanfattning av deras underlag till 
kontrollstation 2008. Underlaget behandlade bland annat utsläppsprognoser, målanalyser och 
utvärderingar av styrmedel, där Konjunkturinstitutet i sin tur bidrog med underlag i form av 
modellkörningar med EMEC-modellen. Detta regeringsuppdrag skulle sedan utgöra ett av flera 
underlag för Klimatberedningens arbete med rapporten Svensk klimatpolitik av SOU (2008:24) som 
syftade till att förbereda inför en ny klimatproposition under 2008. Uppdraget som tilldelades 
Konjunkturinstitutet (2007) innebar bland annat att myndigheten med hjälp av EMEC skulle 
analysera samhällsekonomiska effekter av alternativa tilldelningar av utsläppsrätter för att uppnå 
klimatmålet till 2020. Ett antal styrmedelsscenarier illustreras i relation till en utsläppsprognos som 
tagits fram i arbetet med kontrollstation 2008. En lägre och en högre utsläppsambition om en 
minskning med 10 % respektive 40 % av utsläppen jämfört med 1990 redovisas också.  

6.3.1.1. Referensscenario 
Referensalternativets makroekonomiska struktur under 2002-2015 samt 2015-2025 visar på en 
starkare ekonomisk tillväxt än under 90-talet. Detta som en följd av stark utveckling av 
sysselsättningen och en ökad produktivitet i näringslivet. BNP-tillväxten antas vara 2,4 och 2,1 % per 
år under 2002-2015 respektive 2015-2025.  Utredningen förutsatte en tilldelning på 22,8 Mton för 
den andra handelsperioden 2008-2012 och uppskattade den handlande sektorns koldioxidutsläpp till 
15,7 Mton år 1990. Tre alternativa tilldelningar av utsläppsrätter presenterades för målnivån på 25 
%: tilldelning enligt den andra handelsperioden, en minskning med 25 % av tilldelningen enligt den 
andra handelsperioden och tilldelning motsvarande 75 % av den handlande sektorns utsläpp år 
1990. Handel med utsläppsrätter förekommer till priset 25 euro per ton koldioxid i samtliga fall och 
både den handlande och den icke handlande sektorn betalar koldioxidskatt enligt det då aktuella 
skattesystemet. För alternativet av en 25-procentig minskning av den andra handelsperiodens 
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tilldelning presenteras två fall. Ett fall där den handlande sektorn inte betalar koldioxidskatt och ett 
annat fall där det inte förekommer handel med utsläppsrätter (Konjunkturinstitutet, 2007).  

När det kommer till målnivåerna för en 10 respektive 40 % minskning av koldioxidutsläppen 
presenteras tilldelningar med 90 % samt 60 % av den handlande sektorns utsläpp år 1990. Utöver 
detta illustreras även en minskning med 25 % av tilldelningen enligt andra perioden för de båda 
målnivåerna. Samtliga kalkyler utgår också ifrån ett antagande om avräkningsmål beträffande 
utsläppen där de utsläppsrätter som tilldelas den handlande sektorn räknas av mot utsläppsmålet. 
Detta med undantag för fallet där ingen handel med utsläppsrätter förekommer 
(Konjunkturinstitutet, 2007). 

6.3.1.2. Resultat och slutsatser 
Konjunkturinstitutet (2007) påpekar att en hög tilldelning av utsläppsrätter minskar den icke 
handlande sektorns utrymme för utsläpp, vilket i sin tur leder till att koldioxidskatten i denna sektor 
måste höjas. Effekterna på koldioxidskatten för den icke handlande sektorn beskrivs som större med 
ett mer ambitiöst utsläppsmål. Vidare konstateras också att BNP-tillväxten hämmas mer ju dyrare 
koldioxidutsläppen blir i den icke handlande sektorn. Givet att den handlande sektorn inte betalar 
någon koldioxidskatt illustreras också hur höjningen av koldioxidskatten som behövs i den icke 
handlande sektorn för att uppnå avräkningsmålet blir något lägre. I kalkylen där samma utsläppsmål 
ska nås helt på inhemsk grund visar utredningen på att skattehöjningen antingen blir högre eller 
lägre än i de kalkyler som har utsläppshandel. Detta på grund av att storleken på tilldelningarna av 
utsläppsrätter skiljer sig åt. Skattehöjningen visar sig bli högre i de fall där tilldelningen av 
utsläppsrätter lämnar ett större utrymme för utsläpp i den icke handlande sektorn än storleken på 
dessa utsläpp i fallet med inhemsk utsläppsreduktion. 

Konjunkturinstitutet (2007) påpekar även att en tilldelning av utsläppsrätter i proportion till de olika 
utsläppsmålen leder till att utrymmet för koldioxidutsläpp också förändras proportionellt i den icke 
handlande sektorn. Givet samma tilldelning oavsett utsläppsmål förändras utrymmet för 
koldioxidutsläpp i den icke handlande sektorn mer än proportionellt. En nedskärning på 25 % av 
tilldelningen i den andra perioden leder till en högre skattehöjning än en proportionell tilldelning av 
utsläppsrätter för samtliga målnivåer. Det bedöms vara möjligt att utforma tilldelningar av 
utsläppsrätter som leder till att prognosdata kommer att uppfylla avräkningsmålet för samtliga 
målnivåer utan att behöva höja koldioxidskatten. Sammanfattningsvis bestäms den icke handlande 
sektorns koldioxidutrymme vid ett avräkningsmål av skillnaden mellan detta mål och mängden 
utsläppsrätter som tilldelas den handlande sektorn. Därefter leder storleken på detta utrymme till 
den förändring i koldioxidskatten som behövs för att uppnå det aktuella avräkningsmålet. 
Sambandet mellan skillnaden i utrymmet för koldioxidutsläpp i den icke handlande sektorn och den 
beräknade skatteförändringen beskrivs som en brant stigande skattesats vid minskat 
koldioxidutrymme. 

När det kommer till marginalkostnad för minskning av koldioxidutsläppen förklaras att 
marginalkostnadskurvan för hela ekonomin blir en sammanvägning av den handlande och den icke 
handlande sektorns marginalkostnader. Den handlande sektorns helt flacka marginalkostnadskurva 
utgörs av priset på utsläppsrätten och den initiala koldioxidskatten, medan den icke handlande 
sektorn har en stigande marginalkostnadskurva. I analysen utgick man från de skatteförändringar 
och utsläppsvolymer som EMEC-modellen genererade för de olika målnivåerna och antog därtill att 
den handlande sektorn i snitt betalar 19 öre per kilo koldioxid och den icke handlande sektorn 91 öre 
per kilo. Priset på utsläppsrätter antogs vara 25 euro per ton. Det konstateras att gapet mellan 
sektorernas marginalkostnader vidgas vid ökade utsläppsminskningar (Konjunkturinstitutet, 2007). 



45 
 

Gällande de samhällsekonomiska konsekvenserna fastslår Konjunkturinstitutet (2007) att en 
minskning av den icke handlande sektorns utsläpp inom intervallet 10 till 20 % endast påverkar BNP-
tillväxten marginellt. En utsläppsminskning i intervallet 30 till 60 % visar däremot på en kraftig 
inverkan på BNP som då faller med flera procent. Detta förklaras med att den icke handlande 
sektorn i relativa termer har lätt att anpassa sig till små utsläppsminskningar medan större 
minskningar ger stora effekter på tillväxten.  BNP-bortfallet förklaras i utredningen med att 
konkurrenskraften för kapitalintensiva och exportinriktade branscher i den icke handlande sektorn 
försämras när koldioxidskatten höjs.  Begränsningar i utsläppen medför då en strukturomvandling i 
den icke handlande sektorn, som därefter enligt Konjunkturinstitutet spiller över till den handlande 
sektorn i och med att efterfrågan på dess produkter minskar när den ekonomiska tillväxten avtar. 

Beräkningar för de specifika målnivåerna visar på att målet på 25 % beräknas kosta mellan 0,06 och 
0,3 % av BNP år 2020 beroende på antaganden om handeln med utsläppsrätter. Kyotoprotokollets 
projektbaserade mekanismer antas inte användas. Beräkningar av en 40 % utsläppsminskning år 
2020 jämfört med 1990 visar på ungefär 2 miljarder kronor eller -0,07 % av BNP årligen givet att en 
lika stor reduktion sker i den handlande och icke-handlande sektorn. Skulle den handlande sektorn 
antas få en tilldelning på minus 25 % och följaktligen då en reduktion på 50 % i den icke-handlande 
sektorn beräknas BNP försämras med 0,7 % år 2020. Detta motsvarar ungefär 20 miljarder kronor 
per år.  Referensscenariot som använts beräknar att Sveriges ekonomi väntas växa med 2,3 % årligen 
och är den utveckling som de vid tidpunkten aktuella styrmedlen skulle ge. Därmed konstateras 
också att kostnaderna för dessa styrmedel måste adderas till ovanstående siffror. Vidare hävdas att 
kostnaden för att uppnå olika utsläppsmål kommer att bli starkt beroende av hur stor reduktion som 
ska göras i Sverige, samt utsläppsminskningsfördelningen mellan den handlande och den icke-
handlande sektorn (Konjunkturinstitutet, 2007). Resultaten sammanfattas i Tabell 6 nedan. 

Reduktionsmål år 2020 BNP-förlust billigaste politiken BNP-förlust dyraste politiken 
-10 % +0,01 0,00 
-25 % -0,01 -0,31 
-40 % -0,07 -0,71 

 Tabell 6. BNP-förlust för olika reduktionsmål till år 2020 jämfört med 1990. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2007). 

Det mest gynnsamma fallet både när det kommer till ekonomisk tillväxt och struktureffekter 
framstår enligt Konjunkturinstitutet (2007) som en handlande sektor som undantas från 
koldioxidskatt och en restriktiv tilldelning av utsläppsrätter vilket då leder till ett större utrymme för 
utsläpp i den icke handlande sektorn. Det fall där den handlande sektorn tilldelas en stor mängd 
utsläppsrätter samt betalar koldioxidskatt, vilket starkt begränsar den icke handlande sektorns 
utsläppsutrymme, utgör då det motsatta fallet och den mest ineffektiva politiken med en 
omfattande strukturomvandling. Det konstateras vidare att ett svagare utsläppsmål som exempelvis 
-10 % mildrar dessa skillnader jämfört med ett starkt utsläppsmål som -40 %. 

6.3.2. Svensk klimatpolitik 
Med uppdrag att genomföra en översyn av den svenska klimatpolitiken inför kontrollstation 2008 
koncentrerade sig Klimatberedningen på att i rapporten Svensk klimatpolitik lämna förslag på 
klimatpolitiska mål på kort, medellång och lång sikt, en handlingsplan för att uppnå målet till 2020, 
samt förslag på svenskt agerande i de internationella klimatförhandlingarna. De slutsatser och 
förslag som presenteras är att Sverige ska verka för att EU:s mål och åtgärder för 2020 ska inriktas på 
en 30-procentig minskning. Sverige ska gå före i klimatarbetet genom att sätta ambitiösa mål och 
vidta kraftfulla åtgärder. Det nationella målet för Sverige skulle enligt utredningen ange vårt bidrag 



46 
 

inom en global och övergripande klimatöverenskommelse och motsvara Sveriges åtagande inom 
ramen för en utsläppsminskning på 30 % inom EU. Detta skulle enligt beredningen motsvara en 
utsläppsminskning på ungefär 35 % (SOU, 2008:24). 

När det kommer till den handlingsplan som presenterades för att uppnå målet till år 2020, 
konstaterades att de flesta av förslagen baserades på Naturvårdsverkets och Energimyndighetens 
(2007) underlag inför kontrollstation 2008; Den svenska klimatstrategins utveckling. Beredningen 
bedömer att det mål till 2020 som de föreslår går att nå med föreslagna åtgärder och styrmedel. 
Detta tillsammans med de utsläppsminskningar som befintliga åtgärder och styrmedel bidrar med 
samt de ytterligare utsläppsminskningar som internationella klimatprojekt förväntas ge (SOU, 
2008:24).  

6.3.2.1. Resultat och slutsatser 
Givet ett genomförande av hela den föreslagna handlingsplanen skulle en utsläppsminskning på 38 
% uppnås enligt beredningens beräkningar. Målet ska inkludera mekanismer liknande de 
projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och Sverige ska verka för ökade möjligheter 
att använda sådana mekanismer i strävan att förverkliga EU:s gemensamma utsläppsminskning. 
Detta gäller både åtgärder utanför och inom EU. Utredningen konstaterar att kompensation för de 
svenska kolsänkorna och för inköp av utsläppsrätter som tilldelas enligt Kyotoprotokollet inte ingår. 
Gällande det svenska utsläppsmålet på kort sikt (2008-2012) där utsläppens medelvärde ska vara 
minst 4 % lägre än 1990, bedömdes att det skulle uppnås och inte behövde ändras. Delmålet ska 
uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller flexibla mekanismer. Utsläppsmålen för 
Sverige på lång sikt till 2050 enligt beredningen inriktas på att växthusgasutsläppen bör vara minst 
75-90 % lägre än år 1990 och vid seklets slut nära noll (SOU, 2008:24).  

Angående styrmedel menar beredningen att dessa behöver skärpas och åtgärder behöver 
genomföras som både gynnar kortsiktiga utsläppsminskningar och lägger en grund för fortsatt 
långtgående utsläppsminskningar. De konstaterar att Naturvårdsverkets och Energimyndighetens 
(2007)  prognoser inför kontrollstation 2008 visade på att de totala utsläppen av växthusgaser 
kommer stabiliseras till år 2010 jämfört med de senaste åren och att utsläppen kalkyleras vara 
ungefär 4 % lägre 2010 jämfört med 1990. Därmed konstaterar också beredningen att de bedömer 
att Sveriges nationella mål till 2008-2010 ser ut att nås med dagens styrmedel.  De delar även 
myndigheternas bedömningar om att det inte finns någon anledning att omformulera målet till 
2008-2012 gällande tillgodoräknande av kolsänkor och inköp av utsläppsreduktionsenheter enligt de 
projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet. Att formulera om målet till ett avräkningsmål 
bedöms inte heller av beredningen som aktuellt. Man anser vidare i rapporten att Sveriges bindande 
åtagande enligt Kyotoprotokollet kommer nås med god marginal då detta tillåter en högre 
utsläppsnivå än det nationella målet samt att flexibla mekanismer och kolsänkor räknas in (SOU, 
2008:24).  

I utredningen (SOU 2008:24) påpekas att teknikstöd för att reducera kostnaderna längre fram eller 
stimulering av en större och långsiktig samhällsomvandling som upplevs som nödvändig för att nå 
mer ambitiösa mål i framtiden, kan utgöra motiv till att frångå kostnadseffektivitetsprincipen. Vidare 
anser man att åtgärder som CDM är viktiga för att kunna stödja tekniköverföring och 
kapacitetsuppbyggnad i länder som inte åtagit sig Kyotoprotokollet. CDM-satsningar kan då skapa 
förtroende mellan utvecklingsländer och industriländer, bidra till en ökad hållbar utveckling och även 
öka möjligheterna för utvecklingsländerna att på sikt begränsa sina utsläpp. 
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6.3.3. Specialstudie 18 - En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens 
handlingsplan för svensk klimatpolitik 
Konjunkturinstitutet (2008) fick uppdraget att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av 
Klimatberedningens förslag till åtgärder för att uppnå Sveriges klimatmål. Av de nära 50 förslagen 
som Klimatberedningen redovisade analyserades endast ungefär 30 förslag på grund av uppdragets 
korta leveranstid. Konjunkturinstitutet valde att fokusera på skatteförslagen, förslagen om flexibla 
mekanismer samt utgiftsförslagen.  

6.3.3.1. Referensscenario 
Den makroekonomiska utvecklingen i referensscenariot var historiskt betingad och följde i princip 
samma bana som sedan 80-talet. BNP beräknades ha en årlig ökning på 2,2 %. Från 80- och 90 - 
talens nettoexport förväntades en succesiv övergång till en nettoimport. Investeringsnivån antogs 
fortsätta på normal tillväxttakt. Prisutvecklingen på utsläppsrätter i referensscenariot var densamma 
som användes av Naturvårdsverket och Energimyndigheten i underlaget till Kontrollstation 2008. 
Dock användes utsläppsnivån som gavs av Klimatberedningen (Konjunkturinstitutet, 2008).  

6.3.3.2. Resultat och slutsatser 
Först redovisas här de skatteförslag som behandlades i EMEC-modellen och därefter återges KI:s 
beräkningar och syn på utgiftsförslagen. 

Klimatberedningen föreslog enligt Konjunkturinstitutet (2008) minskad nedsättning vilket innebär en 
höjning av koldioxidskatten från 21 öre till 30 öre för industri utanför EU-ETS, samt på eldningsolja 
och diesel för skogs - och jordbruksindustrin. Enligt deras beräkningar skulle det resultera i 0,5 Mton 
utsläppsminskningar med en marginalkostnad under 300 kr per reducerat ton koldioxid. 
Konjunkturinstitutet ifrågasätter dock Klimatberedningens beräkningar. I EMEC-modellen blir 
resultatet 0,15 Mton. För Klimatberedningens utsläppsminskning, 0,5 Mton, skulle skatten behöva 
höjas till 69 öre per kilo koldioxid. Marginalkostnaden för utsläppsminskningarna med den 
skattenivån skulle vara 690 kr per reducerat ton koldioxid. Detta förslag bedöms ändå vara det mest 
kostnadseffektiva och bidra till att konvergera koldioxidbeskattningen. Vidare beräknas enligt 
myndigheten en höjd drivmedelsskatt öka divergensen av koldioxidbeskattningen till en nivå som 
medför en prisökning på bensin och diesel på ca 70 öre/liter, och en stegvis skattehöjning för att 
följa utvecklingen av köpkraft och inflation. Förslaget är även dyrare än att genomföra motsvarande 
utsläppsminskning med en generell höjning av koldioxidskatten inom det dåvarande skattesystemet. 
Däremot beräknas en höjning av drivmedelsskatten till 40 öre/liter i kombination med förslaget om 
minskad nedsättning för industri utanför EU-ETS vara kostnadseffektiv.   

Klimatberedningen motiverade enligt Konjunkturinstitutet (2008) främst kilometerskatten med att 
den skulle internalisera externa effekterna buller, vägslitage och lokala luftföroreningar. Endast en 
marginell effekt på den ekonomiska tillväxten påpekades också med hänvisning till KI-ekonomerna 
Östblom och Hammar (2007). Att den också enligt samma källa har liten effekt på utsläppen om den 
inte leder till en betydande modernisering anser Konjunkturinstitutet vidare att Klimatberedningen 
missar. Kilometerskatten visar sig i EMEC-modellen ge upphov till anpassningar som motverkar den 
tilltänkta utsläppsminskningen. De understryker att Klimatberedningens kostnadsberäkning endast 
kan stämma om skatten leder till en betydande modernisering av lastbilsflottan 
(Konjunkturinstitutet, 2008). 
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I Tabell 7 nedan presenteras Konjunkturinstitutets och Klimatberedningens siffror för utsläpp och 
kostnader av de olika skatteförslagen.  

 

Skatteförslag: Konjunktur-
institutet 
Utsläpps-
minskning 
(Mton) 

Klimat-
beredningen  
Utsläpps-
minskning 
(Mton) 
 

Konjunktur-
institutet 
Marginal-
kostnad 
(kr/reducerad 
ton CO2)  

Klimat-
beredningen 

Marginal-
kostnad 
(kr/reducerad 
ton CO2)  

Konjunktur-
institutet 
BNP-förlust 
(%) 

Minskad 
nedsättning för 
industri utanför 
EU-ETS 

     

30 öre 0,15  0,5  <300 0 
69 öre 0,5   690   
Drivmedelsskatt      
Höjning med 40 
öre/liter     

0,3 0,2 1125 >1000  0,02 

Höjning med 70 
öre/liter      

0,6 0,4 1225 >1000 0,03 

BNP-indexering 
av drivmedels-
skatt      

0,5 0,7 1525 >1000 0,08 

Kilometerskatt      
1 kr/fkm      0,1 0,4 700 >1000 0,11 
7 kr/fkm    0,4  4750  0,82 
Utgiftsförslag: Utsläpps-

minskning 
(Mton/år) 

Utsläpps-
minskning 
(Mton/år) 

   

Järnvägs-
investeringar  

0,5 1  5000 2200  

Tabell 7. Konjunkturinstitutets och Klimatberedningens siffror för utsläpp och kostnader av de olika 
skatteförslagen. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2008). 

Anm: Kostnader till 2020 om inte annat anges. 

De två förslagen som kunde ge en lägre kostnad än motsvarande reduktion med generella 
skattehöjningar inom det dåvarande skattesystemet var enligt Konjunkturinstitutet (2008) minskad 
nedsättning för icke-handlande industri och areella näringar, samt höjning av drivmedelsskatt till 40 
öre/liter i kombination med det förstnämnda förslaget. En generellt höjd koldioxidskatt från 101 till 
160 öre/kg förordas framför Klimatberedningens övriga föreslagna styrmedel, då den i EMEC-
modellen visar sig vara mer kostnadseffektiv. Vidare föreslås koldioxiddifferentierad fordonsskatt av 
Klimatberedningen vara skatteneutralt genom att skatten höjs för bilar med högre utsläpp än 186 
g/km och sänks för övriga. Konjunkturinstitutet bedömer där att koldioxidskatten redan skapar 
incitament till teknikutveckling, effektivisering och beteendeförändring vilket gör att 
koldioxiddifferentierad fordonsskatt bör ses som ett kompletterande styrmedel. Skatten skulle göra 
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att fordonsägare får betala en tvådelad tariff som gör att genomsnittspriset på koldioxidutsläpp från 
biltrafik ökar jämfört med andra sektorer. Myndigheten påpekar att skatteförslagen som medför 
mest strukturomvandling är drivmedelsskatt och kilometerskatt. Alternativa transportslag till 
vägtransporter skulle gynnas medan sektorer med relativt höga transportkostnader som andel av 
produktionskostnader skulle missgynnas. Koldioxidskatten beräknades inte bidra nämnvärt till 
strukturomvandling.  

Konjunkturinstitutet (2008) påpekar svårigheter med analyserna av utgiftsförslagen eftersom "de 
inte är renodlade klimatåtgärder och att de sträcker sig över många år" (Konjunkturinstitutet, 2008, 
s. 67). Samtliga förslag syftar till att stimulera en energiomställning till ett lågkolsamhälle. Detta 
innebär enligt myndigheten att de främst kommer att uppfylla EU:s förnybarhetsmål och i andra 
hand Sveriges klimatpolitikiska mål:  

"På lång sikt är energieffektiviseringar och ett ökat utbud av klimatvänlig energi en förutsättning för 
att den svenska ekonomin ska kunna växa utan att öka sitt bidrag till det globala växthusproblemet. 
På kort sikt leder emellertid en energiomställning till en minskning av de svenska utsläppen endast 
om dagens svenska konsumtion av fossilbaserad energi minskar." (Konjunkturinstitutet, 2008, s. 67) 

På grund av det långa tidsperspektivet är det enligt Konjunkturinstitutet (2008) nödvändigt att 
diskutera värdet av framtida utsläppsminskningar och således också en lämplig diskonteringsränta 
som ska reflektera samhällets tidspreferenser. Två argument för positiv diskonteringsränta 
presenteras; att framtida generationer kommer att ha det bättre vilket gör att de kommer uppskatta 
värdet mindre än idag, samt att människor värderar nytta högre idag än i framtiden. Det påpekas 
även att det i utgiftsförslagen handlar om osäkra framtida utsläppsminskningar och att det skulle 
medföra ytterligare en dimension av svårighet: 

"Om det är så att klimatproblemet kräver tidiga utsläppsminskningar borde det innebära att 
framtida utsläppsminskningar, som finansieras idag, är mindre värda idag." (Konjunkturinstitutet, 
2008, s. 69) 

Gällande utvecklandet av investeringsprogrammen som Klimatberedningen föreslog, skriver 
Konjunkturinstitutet (2008) att sådana bör ses som komplement till koldioxidskatten och att de 
endast borde genomföras om man anser att koldioxidskatten inte redan internaliserat 
koldioxidutsläppens externaliteter. Om det är så att det är externaliteterna av koldioxidutsläppen 
som motiverar investeringsstödet är det enligt myndigheten bättre att höja koldioxidskatten 
eftersom den är teknikneutral. Vidare varnas det för att temporära investeringsstöd skapar 
investeringsosäkerhet. Det understryks att ”ett medel ett mål”-principen bör återfå en större tyngd 
efter en tid av kostnadsineffektivitet. Det bör vara tydligt vilket marknadsmisslyckande som ämnas 
åtgärdas. I samband med detta bör även all stöd till forskning vara teknikneutral och inte gynna ett 
särskilt bränsle. Stöd till förnyelsebar teknik är ineffektivt eftersom den redan gynnas av 
koldioxidskatten. Dessutom medför det enligt myndigheten stora osäkerheter att omvandla kWh 
förnybart till minskade koldioxidutsläpp. De framhäver att investeringsbidragen bör behandlas som 
energifrågor istället för klimatfrågor: 

"Förnybar energi borde behandlas som energifrågor där klimatperspektivet kan ha en avgörande roll 
på̊ marginalen, och inte tvärtom." (Konjunkturinstitutet, 2008, s. 85) 

Gällande KLIMP hänvisas till tidigare resultat från Konjunkturinstitutet som visar att det nödvändiga 
kostnadseffektivitetsvillkoret inte är uppfyllt gällande de projekt som har fått bidrag och att det även 
kan uppstå incitamentsproblem på grund av att storleken på bidraget bestäms utifrån att den 
bidragssökande själv uppskattar utsläppsminskningen (Konjunkturinstitutet, 2008). 
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Med hänvisning till att Klimatberedningens ospecifika förslag om utbyggnad av vindkraft gjorde 
Konjunkturinstitutet (2008) endast en generell analys med referenser till Michanek och Söderholm 
(2006) om vindkraften ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Förslaget om utbyggnad av järnvägen 
för att fördubbla kapaciteten för gods- och persontransport anses av myndigheten vara den dyraste 
åtgärden av alla analyserade. Till att börja med påpekar KI att Sverige inte ligger efter övriga 
europeiska länder när det gäller vare sig gods - eller persontransport via tåg. Däremot skulle ökad 
tågtrafik i Sverige innebära mer fossilbaserad elproduktion utanför Sverige som dock ingår i EU-ETS. 
Det förklaras att järnvägsinvesteringar endast bör genomföras om de är samhällsekonomiskt 
lönsamma, inte av klimatpolitiska skäl. Dessutom menar KI att det kan visa sig att klimatfördelen 
som järnväg har gentemot väg och flyg kan minska om dessa i framtiden blir mer energieffektiva 
eller i högre grad använder biobränslen eller el. Vidare ska "miljöeffekter betraktas men inte 
behandlas annorlunda än andra samhällsekonomiska intäkter och kostnader, som t.ex. tidsvinster" 
(Konjunkturinstitutet, 2008).  

Konjunkturinstitutet (2008) påpekar att Klimatberedningen skiljer sig avsevärt från deras perspektiv 
gällande motiv till järnvägsinvesteringar. Klimatberedningen vill i synnerhet utöka kapaciteten på 
sträckor som kan ersätta flygtrafik för att på så sätt få största utsläppsreduktion per krona. 
Konjunkturinstitutet å andra sidan, föredrar de järnvägsinvesteringar som bringar mest 
samhällsnytta per krona. Enligt Konjunkturinstitutet kostar denna utsläppsreduktion 5 kronor per 
minskat kilo koldioxid vilket är dubbelt så mycket som Klimatberedningens siffra. Enligt 
Konjunkturinstitutet finns det då ingen anledning att prioritera järnvägsinvesteringar som ersätter 
flyg. 

Klimatberedningen lade fram fyra förslag i form av stöd till teknikutveckling som på olika sätt 
behandlade alla tre faser; innovation, kommersialisering och spridning. Förslagen behandlar 
Konjunkturinstitutet (2008) i en generell analys utan att gå in närmare på de specifika förslagen. I de 
sammanfattande slutsatserna fastslår man att: 

"CO2-utsläppen internaliseras som regel av CO2-skatten eller av utsläppshandeln och därför behövs 
inga fler styrmedel för att åtgärda utsläppsproblemet." (Konjunkturinstitutet, 2008, s. 99)  

Tekniksubventioner kan enligt Konjunkturinstitutet (2008) motiveras endast om det finns andra 
marknadsmisslyckanden än koldioxidutsläpp, som leder till att det underinvesteras i dessa utifrån 
vad som är samhällsekonomiskt optimalt. De kan då i kombination med koldioxidskatten sänka 
kostnader för utsläppsminskningar. Det är viktigt att stödet är teknikneutralt för att undvika 
inlåsningseffekter och att satsningar på enskilda tekniker och deras eventuella konkurrenters 
utvecklingsbanor är noga utredda: 

"Det gäller för politikerna att stödja långsiktigt kostnadseffektiva tekniker". (Konjunkturinstitutet, 
2008, s. 99)  

6.3.3.3. Om flexibla mekanismer 
Samtliga av Klimatberedningens förslag gällande flexibla mekanismer anses av Konjunkturinstitutet 
(2008) bidra till en högre kostnadseffektivitet. Klimatberedningens förslag om att verka för ett 
inkluderande av transportsektorn i EU-ETS uppmuntras av myndigheten. Detta gäller även ett 
restriktivare utsläppstak då det öppnar upp för fler utsläpp i icke-handlande sektor givet ett 
avräkningsmål. Följden av detta är en inte lika omfattande strukturomvandling vilket innebär en 
lägre BNP-förlust. Auktionering snarare än gratis utdelning förstärker incitament för företag att 
minska utsläpp utan att påtagligt drabba konkurrensen. KI stödjer förslaget om fortsatt satsning på 
CDM och JI eftersom det möjliggör billigare utsläppsminskningar då marginalkostnaden i Sverige är 
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hög. Det lyfts fram flera gånger att det allra mest kostnadseffektiva sättet är att minska utsläppen 
via flexibla mekanismer, i synnerhet utomlands, vilket påpekas bör utgöra en så stor del som möjligt 
av utsläppsminskningarna. KI gjorde, utöver analysen av Klimatberedningens förslag gällande flexibla 
mekanismer, även en jämförelse mellan flexibla mekanismer och Klimatberedningens alla 
skatteförslag. Syftet med detta var att belysa skillnader, mätt som BNP-förlust, om man istället 
åstadkom skatteförslagens tilltänkta utsläppsminskning med hjälp av flexibla mekanismer.      

I den sammanfattande bedömningen skriver Konjunkturinstitutet (2008) om den avlänkning mellan 
BNP och koldioxidutsläpp som skett i Sverige med en 44-procentig BNP-ökning medan utsläppen 
minskade med 9 %. Detta bidrar dock enligt myndigheten till att marginalkostnaden för ytterligare 
utsläppsminskningar är hög och leder in till inriktningen:  

"För att man ska få största möjliga utsläppsminskning per satsad krona bör således Sveriges 
utsläppsminskningar i möjligaste mån ske genom EU:s utsläppshandelssystem, (EU-ETS) eller genom 
de projektbaserade mekanismerna (gemensamt genomförande, JI, och mekanismen för ren 
utveckling, CDM)." (Konjunkturinstitutet, 2008, s. 9) 

6.3.4. Regeringens proposition 2008/09:162 - En sammanhållen klimat- och energipolitik 
Enligt Regeringens proposition 2008/09:162 beslutades bland annat att Sveriges mål för 2020 är att 
minska sina växthusgasutsläpp med 40 % jämfört med 1990, gällande de sektorer som inte ingår i 
EU:s utsläppshandelssystem. Utöver inhemska utsläppsminskningar ska man även genomföra 
åtgärder utomlands som exempelvis gröna investeringar i utvecklingsländer eller insatser i andra EU-
länder. En tredjedel av Sveriges utsläppsminskningar till 2020 ska enligt beslut ske genom flexibla 
mekanismer. Vidare beslutas att det nationella delmålet för 2008–2012 ska ligga fast. Därmed menar 
man att de svenska utsläppen av växthusgaser under perioden 2008–2012 ska vara minst 4 % lägre 
jämfört med 1990.   

I propositionen framgår att instrument som uppmuntrar till en global växthusmarknad förväntas ha 
en central roll i ett nytt internationellt klimatavtal. De globala insatserna kan enligt propositionen 
omfatta mer långtgående åtaganden och genomföras kostnadseffektivt genom internationellt 
samarbete. Det betonas vidare att det handlar om att få största möjliga klimatnytta för varje satsad 
krona (Regeringens proposition 2008/09:162). 

6.4. Expertutlåtanden och Analys av Periodanalys 2 
För denna period analyseras främst frågeställningarna om hur Konjunkturinstitutets perspektiv på 
klimatekonomi speglas i utredningarnas resultat och slutsatser samt modellresultatens roll i de 
beslut som togs.  

6.4.1. Resultat och slutsatser 
Utredningen som Konjunkturinstitutet (2007) publicerade inför kontrollstation 2008, Tilldelning av 
utsläppsrätter för utsläppsmålet 2020 - Samhällsekonomiska kalkyler för kontrollstation 2008, visar 
på höga marginalkostnader och stor påverkan på ekonomin vid större minskningar i den icke 
handlande sektorn. Detta påpekas också av Jernbäcker (2015).  Antagandena i utredningen om att 
tilldelningen av utsläpp i den handlande sektorn räknas av mot utsläppsmålet, och de höga 
marginalkostnaderna för utsläpp i den icke handlande sektorn, visar på en väldigt stor betydelse av 
mängden utsläpp som tilldelas den handlande sektorn. Detta illustreras tydligt när skillnaderna i 
BNP-förluster redovisas. Detta resonemang leder till slutsatsen att kostnaden för att nå de olika 
utsläppsmålen i huvudsak handlar om hur stor del av utsläppsminskningen som ska ske i Sverige, 
samt hur utsläppsminskningarna fördelas mellan den handlande och den icke handlande sektorn. 
Det kan också avläsas i rapporten att den politik som leder till den mest omfattande 
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strukturomvandlingen beskrivs som dyr och ineffektiv, vilket kan argumenteras vara en 
kontraproduktiv inställning i klimatpolitiska sammanhang. Sådana slutsatser kan tolkas som en logisk 
följd av att det aktuella utsläppsmålet för den studerade tidsperioden behandlas som ett slutgiltigt 
mål. Därefter får samhället utvecklas i linje med den politik som mest kostnadseffektivt leder till 
måluppfyllelse. Detta i kontrast till att betrakta klimatomställningen, och därmed 
strukturomvandlingen, som det överordnade målet i utvecklingen mot ett hållbart samhälle där mer 
ambitiösa utsläppsminskningar sannolikt bör åstadkommas i framtiden. 

Av Klimatberedningens många förslag som utreddes av Konjunkturinstitutet (2008) i rapporten 
Specialstudie 18 - En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk 
klimatpolitik var det ytterst få som av KI bedömdes som motiverade ur 
kostnadseffektivitetssynpunkt. Om kilometerskatten för tunga lastbilstransporter framhölls att den 
inte kunde motiveras utifrån klimatfrågan. Vad KI först konstaterade var att Klimatberedningens 
främsta motiv var minskat buller, vägslitage och luftföroreningar. Klimatberedningen beskrev även 
koldioxidminskningar som ett motiv vilket då ledde till att KI:s analys endast behandlade den 
aspekten. Vidare hävdades att förslaget, ur klimatsynpunkt som inte var det principiella motivet, 
endast kunde vara försvarbart om det ledde till en betydande modernisering av sektorn. Rimligen 
var väl just en modernisering motivet bakom förslaget men inte bara ur klimatsynpunkt utan kanske 
främst med tanke på buller, vägslitage och luftföroreningar. Möjligtvis måste en sådan ske under en 
längre tid för att inte innebära en för hög skattenivå, speciellt när endast en av de fyra externa 
effekterna räknas med. 

Järnvägsinvesteringar bedömdes vara det dyraste förslaget av alla. Det skulle vara intressant att se 
en beräkning på kilometerskatt och järnväg i kombination där skatteintäkterna delfinansierar 
järnvägsutbyggnad. KI kommenterar att styrmedel för att påverka relativpriserna mellan 
transportslagen skulle kunna vara nödvändigt som komplement till järnvägsinvesteringar. Tyvärr 
görs ingen sådan beräkning även om det kanske till och med var Klimatberedningens intention att 
dessa förslag skulle samverka. Även risken för att en järnvägsutbyggnad skulle innebära mer 
fossilbaserad elproduktion i Europa borde rimligtvis analyseras i kombination med förslaget om 
utbyggd vindkraft.  

Enligt KI finns det betydande osäkerheter med tanke på transportsektorns framtida utveckling. Det 
hävdas att järnvägen skulle kunna tappa sin klimatfördel gentemot flyg och väg vid 
energieffektivisering, samt större andel el och biobränsle. Det borde vara tämligen säkert att 
järnvägen är "vinnare" i transportsektorn eller åtminstone ett säkert kort klimatmässigt tack vare 
dess effektivitet. Inom flygtransport, som av Klimatberedningen ansågs viktigast att ersätta, råder 
det relativt stor konsensus om att biobränslen kommer att dröja. Om utsläppen ska gå mot noll 
skulle en sådan teknikutveckling behöva ske väldigt mycket fortare än vad forskarna tror är möjligt. 
Detta skulle troligtvis kräva teknikstöd men det är ju enligt KI alltid tveksamt om inte 
koldioxidskatten redan utgjort tillräckligt incitament till teknikutveckling. Tidsperspektivet medför 
stora osäkerheter enligt KI. Det kan tyckas att slutsatsen då inte bör vara att uppmana till 
försiktighet gentemot en bevisligen effektiv befintlig teknik, samtidigt som man väntar på 
teknikutveckling inom alternativ som man också vill vara försiktig med att ge stöd till.  

KI:s första punkt gällande slutsatser från analysen om teknikstöd är att koldioxidutsläpp inte behöver 
fler styrmedel eftersom de "som regel internaliseras av koldioxidskatten eller utsläppshandeln". 
Detta påstående förefaller naivt och till viss del opassande i en sammanfattning om svensk 
klimatpolitik. Om KI anser att koldioxidskatten har internaliserat utsläppen innebär det implicit att 
de anser sig veta marginalskadekostnaden för utsläpp. Det finns här också en tydlig koppling till 
Skånbergs (2015) påstående om att det finns en övertro på nationalekonomisk teori på KI. Som en 
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konsekvens av detta får politikerna inte det beslutsunderlag som de behöver. Det kan således vara 
en väldigt svår uppgift för politiker att "stödja långsiktigt kostnadseffektiva tekniker" när inte något 
långsiktigt beslutsunderlag finns att tillgå.   

Både Klimatberedningen och KI:s syn på infrastrukturinvesteringar är att samhällsekonomisk 
lönsamhet ska gälla. En viktig skillnad är att Klimatberedningen tycks mer villig att ge klimataspekter 
större vikt genom att, till exempel, prioritera bort flygsträckor. Det går emot KI:s principer som 
uttryckligen värderar exempelvis tidsvinster och miljöeffekter lika, samt att störst 
samhällsekonomisk nytta för pengarna ska vägleda oavsett vilka nyttor det handlar om. Detta är 
även ett exempel på en gråzon som kan orsaka förvirring kring EMEC:s roll.  Modellen i sig bedömer 
kostnadseffektivitet hos styrmedel givet ett utsläppsmål och alltså inte styrmedlets 
samhällsekonomiska lönsamhet. Dock uttalar sig KI här om ett förslag som behandlas som ett 
styrmedel i det att det bedöms efter minskade utsläpp per krona. Eftersom det har förekommit 
missförstånd om EMEC:s roll finns det skäl att tro att det har att göra med denna problematik. Även 
om KI menar att de inte bedömer samhällsekonomisk lönsamhet påverkar de möjligen riktningen av 
vilka utredningar som kommer att föreslås i efterföljande propositioner genom att göra egna 
beräkningar av Klimatberedningens förslag som de senare kallar dyra klimatförslag. Trots att det 
finns reservationer för att järnvägsinvesteringar inte är renodlade klimatåtgärder.   

Det faktum att KI inte höll sig till att analysera Klimatberedningens förslag om flexibla mekanismer, 
utan även tog sig friheten att under det avsnittet jämföra Klimatberedningens skatteförslag mot 
samma utsläppsminskning med flexibla mekanismer, skulle kunna vilseleda politiker att tro att de 
läser fördjupningar av Klimatberedningens förslag. En sådan jämförelse ingick inte i KI:s uppdrag. Det 
är på så sätt motstridigt jämfört med det Berg (2015) tidigare hävdat, nämligen att KI utgår från en 
given andel flexibla mekanismer som de inte påverkar utan endast beräknar kostnaderna för. Detta 
skulle kunna argumenteras vara en bidragande orsak till att inriktningen i propositionen till stor del 
handlade om flexibla mekanismer. 

KI anser att förnybarhetsmål ska ses som energifrågor snarare än klimatåtgärder. Den 
nationalekonomiska teorin som KI härrör till har svårt att behandla komplexiteten i att hållbar 
utveckling inte består av frånskilda mål. Det är dock inte deras uppgift att behandla omställningen 
som krävs för att uppnå ett hållbart samhälle. Däremot är det problematiskt, med tanke på att 
klimat och hållbar utveckling är tätt sammankopplade frågor, att nationalekonomiska verktyg kräver 
separerbara mål. Mer specifikt kan förhållningssättet att klimatfrågan är separerbar från andra 
aspekter ifrågasättas starkt med tanke på dess magnitud.   

6.4.2. EMEC-resultatens effekter i politiken 
Utifrån Naturvårdsverket och Energimyndighetens (2007) underlag inför kontrollstation 2008 
uppkom ett styrmedelspaket från Klimatberedningen om vad de skulle vilja se hända fram till 2020 
som av Jernbäcker (2015) beskrivs som relativt omfattande.  
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När Konjunkturinstitutet sedan utredde dessa förslag och kom fram till resultat som visade att 
många var ineffektiva påverkades enligt Jernbäcker den efterföljande propositionen rejält: 

"Den modelleringen påverkar den propositionen som kommer sedan, ganska rejält, inriktningen blir 
annorlunda skulle jag säga. Man justerar koldioxidskatten i några sektorer som låg under den högsta 
koldioxidskattenivån. Sedan bestämmer man sig för att Sverige ska använda internationella krediter 
istället som ett sätt att nå målen till 2020. Där tycker jag att man har ett tydligare exempel på att 
modellresultatet har påverkat politiken.” 

Söderholm (2015) understryker att den exakta utformningen av klimatpolitiken i praktiken är en 
svåröverskådlig process där han inte vet hur EMEC-modellen används eller hur inriktningen mot en 
tredjedel flexibla mekanismer beslutades. Han tror dock att processen är mer ad-hoc än att politiker 
baserar sina beslut direkt på exempelvis EMEC-resultat. Snarare bestämmer sig politiker för något 
som de senare letar stöd för. Han menar likt Bergs (2015) påstående ovan att EMEC-modellen själv 
inte genererar resultat som direkt förfäktar en större andel flexibla mekanismer. Däremot kan det 
vara så att man jämförde de beräknade kostnaderna i EMEC för olika styrmedel med kostnaden för 
motsvarande utsläppsminskningar om de skedde utomlands.   

6.5. Periodanalys 3 

I denna periodanalys analyseras utredningar angående samhällsekonomiska konsekvenser av EU:s 
klimat och energiramverk till 2030 och Naturvårdsverkets (2012) underlag till en färdplan för ett 
Sverige utan klimatutsläpp 2050.  

6.5.1. EU:s klimat och energiramverk till 2030  
Konjunkturinstitutet (2014a) analyserade, med anledning av ett regeringsuppdrag i sitt PM 
Samhällsekonomiska konsekvenser av olika bördefördelning av ett europeiskt klimatmål, de 
samhällsekonomiska konsekvenserna av olika tänkbara ansvarsfördelningar av det föreslagna 
klimatmålet på EU-nivå, där utsläppen utanför ETS till 2030 föreslås bör minska med 30 % jämfört 
med år 2005. Analysen utgår från de fördelningar som Naturvårdsverket (2014) presenterade utifrån 
olika principer om ansvarsfördelning. De olika nivåerna som analyseras är -29, -30 och -40 % 
utsläppsminskning vilken antas vara ett rimligt intervall för Sveriges ansvarsfördelning. Utöver detta 
analyseras en mer ambitiös utsläppsminskning på -45 %. Denna nivå ska reflektera ett scenario där 
Sverige väljer att gå före med ett mer ambitiöst klimatmål än vad som krävs enligt EU:s 
ansvarsfördelning. Detta eftersom visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, enligt 
Konjunkturinstitutet (2014a), kommer att kräva ett mer ambitiöst mål än vad som krävs enligt 
ansvarsfördelningsbeslutet från EU. Slutligen analyseras även scenarier med ökad bränsleeffektivitet 
utöver det i referensscenariot samt ett scenario där full handel inom EU råder.  

6.5.1.1. Referensscenario  
Referensscenariot som används i dessa analyser är enligt Konjunkturinstitutet (2014a) det som 
myndigheten utarbetade på uppdrag av Energimyndigheten inför Kontrollstation 2015. 
Energimyndigheten bidrog med siffror på energipriser och priser på utsläppsrätter för koldioxid. Man 
påpekar att detta scenario baseras på olika antaganden och ska ses som en möjlig utvecklingsbana i 
ett långsiktigt perspektiv där osäkerheten är stor. Energimyndighetens långsiktsprognos för 
energianvändningen i Sverige till år 2035 baserades på det ekonomiska referensscenario som 
Konjunkturinstitutet levererade till Energimyndigheten i januari 2014 och har integrerats i EMEC:s 
referensscenario i denna analys. Den årliga procentuella förändringen i BNP beräknades i 
referensscenariot vara 2 % mellan åren 2011-2030.  EMEC modellerar koldioxidutsläpp från 
stationära och mobila källor där endast inköpt energi modelleras. Utsläppskoefficienterna är 
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konstanta under tidsperioden men kan ändras exogent. Bensin och diesel har en av 
Energimyndigheten antagen ökning av låginblandat biodrivmedel med 5 till 7 respektive 6 till 11 % 
mellan år 2011 och 2030.   

Konjunkturinstitutet (2014a) konstaterar att utsläppen i den icke handlande sektorn till 60 % 
kommer från inrikes transporter och arbetsmaskiner, 20 % från jordbruket och ytterligare 20 % från 
små källor inom industri, service, avfallshantering och oljeeldning i bostäder. En stor del av 
utsläppen i den icke handlande sektorn utgörs av koldioxid från förbränningsprocesser, men 
jordbruket har också utsläpp av andra växthusgaser. Då EMEC endast hanterar koldioxidutsläpp från 
förbränningsprocesser görs ett antagande om att i princip hela utsläppsminskningen kommer att ske 
genom minskade koldioxidutsläpp från förbränningsprocesser, vilket beskrivs som ett rimligt 
antagande baserat på jordbrukets låga potential att minska sina utsläpp. 

Koldioxidskatten är enligt Konjunkturinstitutet (2014a) i stort sett kostnadseffektiv men andra 
styrmedel kan naturligtvis användas för att minska utsläppen. Dessa mer indirekta styrmedel som 
exempelvis forskning- och utvecklingsstöd, finns inte beskrivet i modellen. Andra styrmedel som inte 
angriper något annat marknadsmisslyckande utöver för stora utsläpp leder dock enligt myndigheten 
till högre kostnader för politiken. Det faktum att en höjning av koldioxidskatten i verkligheten leder 
till teknikutveckling och övergång till förnybara bränslen fångas inte av modellen, vilket leder till att 
kostnaderna överskattas. Vidare förklaras att ett scenario med exogent ökad bränsleeffektivitet, 
utöver den i referensscenariot, kommer att analyseras. 

6.5.1.2. Resultat och slutsatser 
Storleken på utsläppsminskningarna i den icke handlande sektorn för de fyra nivåerna jämfört med 
referensbanan, samt den beräknade skattesatsen och efterföljande BNP-effekt presenteras i Tabell 8 
nedan.   

 -29 % -30 % -40 % -45 % 
Utsläpps-

minskning* 
3,0 3,4 7,8 9,9 

Skatteökning** 371 448 2053 3528 
BNP-förlust -0,8 % -0,9 % -4,7 % -8,5 % 

Tabell 8. Utsläppsminskningar med efterföljande BNP-förluster för respektive målnivå. 

Anm*: Mton jämfört med referensbana. 

Anm**: Skattenivån i referensscenariot är indexerad till 100. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2014a). 

Konjunkturinstitutet (2014a) påpekar att resultaten visar på väldigt höga skattehöjningar speciellt för 
de högre målnivåerna. De menar också att alla modellverktyg generellt sett är bäst lämpade för små 
och marginella förändringar och att så stora förändringar som görs här skulle få konsekvenser i 
verkligheten via samband som EMEC-modellen inte kan fånga. Resultaten ska enligt myndigheten 
inte tolkas bokstavligt, utan de hävdar att resultaten mer visar att målnivåerna på -40 % och högre 
kräver en mycket större omställning jämfört med de lägre nivåerna.  

I rapporten Energieffektivisering som en del av ett 2030-ramverk konstaterar Konjunkturinstitutet 
(2014b) vidare att de inte ser några uppenbara skäl till varför Sverige bör ha ett tak för 
energianvändningen. De menar vidare att ett svenskt mål för energianvändningen endast är 
motiverat om det är inriktat på att åtgärda marknadsmisslyckanden. Enligt deras analyser fördyrar 
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förnybarhetsmålet och energieffektiviseringsmålet klimatpolitiken i och med att restriktioner för hur 
utsläppsmålet ska uppfyllas skapas. Istället betonas att man genom att fokusera direkt på utsläppen 
och inte låsa fast några mängder förnybar energi eller energieffektivisering ökar förutsättningarna 
för att bedriva en kostnadseffektiv klimatpolitik.  

6.5.1.3. Alternativa scenarier 
För att nå klimatmålet på -29 % utan ökad bränsleeffektivisering visar modellresultaten att 
skattenivån måste vara ungefär 5 gånger så hög som i referensscenariot. En bränsleeffektivisering på 
20 % skulle exempelvis innebära att samma mål skulle kunna nås utan att höja koldioxidskatten. 
BNP-förlusterna illustrerar att skillnaden mellan de olika scenarierna minskar ju högre nivå av 
bränsleeffektivisering som antas.  Man kan som exempel utläsa att BNP blir ungefär 8 % högre i 
målnivån med -29 % än -45 % i scenariot utan bränsleeffektivisering men endast ungefär 4 % högre 
vid antagandet om en bränsleeffektivisering på 20 % (Konjunkturinstitutet, 2014a). 

Konjunkturinstitutet (2014a) illustrerar även ett scenario där samtliga utsläpp kan handlas till ett 
enhetligt pris inom EU som antas vara 40 Euro/ton för EU-ETS och för den icke handlande sektorn 
antas koldioxidskatten öka med 40 Euro/ton från 2011 års nivå. Detta innebär att Sverige reducerar 
sina inhemska utsläpp tills det att marginalkostnaden för ytterligare utsläppsminskningar är lika med 
den nya skattenivån. Därefter köps den mängd utsläppsrätter som krävs för att nå respektive 
klimatmål. Modellresultaten redovisas för klimatmålen -29 och -40 %, där full handel med 
utsläppsrätter inom den icke handlande sektorn råder. Vidare bygger resultaten som presenteras i 
Tabell 9 nedan på modellkörningar utan antaganden om exogen bränsleeffektivisering.  

 -29 % -40 % 
BNP-förlust -0,8 -4,7 

BNP-förlust (Full handel) -0,2 -0,2 

Koldioxidskatteökning* 371 2053 

Koldioxidskatteökning (Full 
handel) 

34 34 

Tabell 9. Skillnader i BNP-förlust och koldioxidskatt vid full handel med utsläppsrätter inom EU. 

Anm: Skattenivån i referensscenariot är indexerad till 100. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2014a). 

Man konstaterar sammanfattningsvis att dessa jämförelser visar på den stora betydelsen av 
möjligheterna till full handel inom EU när det kommer till att hålla nere kostnaderna. Detta speciellt 
vid de mer ambitiösa nationella klimatmålen. På grund av de osäkerheter som samtliga 
modellanalyser är förknippade med påpekar man också att handel med utsläppsrätter inom den icke 
handlande sektorn är ett sätt att hantera riskerna med att kostnaderna kan bli högre än förväntat. 
Detta då resultaten är väldigt känsliga för de bakomliggande antagandena som gjorts. Myndigheten 
konstaterar därmed att det är av stor vikt att verka för att handel med utsläppsrätter inom EU ska bli 
möjligt i en så stor utsträckning som möjligt (Konjunkturinstitutet, 2014a). 

I ett senare PM samma år från Konjunkturinstitutet (2014c) användes ett annat referensscenario 
som utarbetats tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten vilket visade på betydligt 
lägre kostnader. För målet på en 40-procentig utsläppsminskning jämfört med 2005 och utan 
utsläppshandel reducerades exempelvis kostnaderna i detta PM från 4,7 % till 2,2 % av BNP. 
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6.5.2. Från vision till verklighet – En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 
Under 2013 publicerade Konjunkturinstitutet en analys av Naturvårdsverkets (2012) färdplan för ett 
Sverige utan klimatutsläpp år 2050. Enligt Konjunkturinstitutet (2013a) innebar uppdraget att 
myndigheten mot bakgrund av Naturvårdsverkets (2012) rapport (fortsättningsvis förkortad till 
Färdplan 2050) skulle fördjupa och komplettera den samhällsekonomiska analysen, efter samråd 
med Naturvårdsverket. Detta genom att, för olika utsläppsbanor med utgångspunkt i regeringens 
vision för 2050, modellera och utvärdera kostnaderna för minskade växthusgasutsläpp under 
perioden 2020-2050. Analysen ska särskilt belysa centrala antaganden och hur kostnaderna påverkas 
av olika fördelning av utsläppsminskningar i Sverige och utomlands. Kostnaderna beräknas i EMEC-
modellen för år 2030 då en analys till år 2050 sägs vara på för lång sikt för en allmänjämviktsmodell. 
Antaganden om bokföring av upptag och utsläpp av växthusgaser i skog och mark ska också 
redovisas särskilt. Fyra scenarier analyseras i rapporten: målscenario 1 och 2 från Naturvårdsverkets 
(2012) rapport, ett scenario med tillgodoräknande av skogens upptag av växthusgaser samt en 
tolkning av Kommissionens färdplan. 

6.5.2.1. Scenarier 
Denna rapport riktar enligt Konjunkturinstitutet (2013a) fokus mot de utsläpp som är utanför EU-
ETS. Dessa utsläpp kallas här för ESD-sektorn, en förkortning för Effort Sharing Decision.  
Referensscenariot i denna analys är detsamma som i Färdplan 2050 och visar på en fortsatt 
utveckling av ekonomin och utsläppen vid givna regler och skattesatser. Den tekniska utvecklingen 
inom energiområdet utgår från Energimyndighetens långsiktsprognos. I målscenario 1 når Sverige 
nollutsläpp till 2050, där koldioxidlagring räknas med efter 2040. Målscenario 2 har högre utsläpp 
och det krävs då tillgodoräkning av svenska åtgärder utomlands eller i kolsänkor för att uppnå 
nettoutsläpp noll år 2050. Vidare analyseras "EU-scenariot", vilket beskrivs som en linjär 
anpassningsbana mellan den fastlagda utsläppstilldelningen 2020 och deras antagande om EU:s krav 
på en utsläppsminskning med 80 % för den svenska ESD-sektorn år 2050. Det fjärde scenariot som 
analyseras kallas "LuLucF" (Land use, Land use change, and Forestry), där man till viss del tillåter 
kompensation av utsläpp i andra sektorer via nettoupptag av koldioxid från skogsbruk och annan 
markanvändning. Detta för att illustrera värdet av tillgodoräkning av skogen som kolsänka via en 
jämförelse med en motsvarande utsläppsminskning i ESD-sektorn.  

6.5.2.2. Resultat och slutsatser 
Givet att utsläppsnivån i målscenario 2 ska nås enbart med en koldioxidskatt visar 
Konjunkturinstitutet (2013a) att BNP enligt resultatet minskar med 8,6 %. Detta anses dock orimligt i 
och med att det skulle kräva en extremt hög koldioxidskatt. De BNP-förluster som redovisas för 
måluppfyllelse utan ytterligare ökning av bränsleeffektiviteten redovisas i Tabell 10 nedan. 

 Målscenario 2 EU-scenariot LuLucF 
BNP 2030 -8,6 % -2,1 % -0,7 % 

Tabell 10. BNP-förlust år 2030 jämfört med referensscenariot. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2013a). 

En mer realistisk utveckling är att bränsleeffektiviteten ökar och vid en ökning på 50 % nås EU-
scenariot utan ytterligare åtgärder. Målscenario 2 kan då nås med en höjning av koldioxidskatten där 
BNP på grund av omfördelningen av resurserna minskar med 0,8 %. För att åstadkomma 
utsläppsnivån i målscenario 1 behövs skattehöjningar som innebär en BNP-förlust på 5,2 %.  
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Tabell 11 nedan illustrerar med EU-scenariot som referens uppfyllelsen av målscenarierna vid en 
ökning av bränsleeffektiviteten på 50 %. 

 Målscenario 2 Målscenario 1 
BNP 2030 -0,8 % -6 % 

Tabell 11. BNP-förlust år 2030 vid 50 % förbättrad bränsleeffektivitet jämfört med EU-scenariot. 

Källa: Konjunkturinstitutet (2013a). 

Vidare konstateras att en ännu större förändring i bränsleeffektiveten skulle minska BNP-skillnaden 
mellan målscenario 1 och 2. Skillnaden blir exempelvis mindre än 1 % vid en 80-procentig ökning av 
bränsleeffektiviteten.  Då den tekniska utvecklingen är densamma i målscenario 1 och 2 konstateras 
även att jämförelser av BNP mellan dessa ger en kostnadsuppskattning för den samhällsomvandling 
som skiljer scenarierna åt. Detta givet att omvandlingen skulle ske till följd av ökade skatter i en 
decentraliserad ekonomi till skillnad från i Färdplan 2050. Merkostnaden mellan de två 
målscenarierna beräknas sammanfattningsvis vara en BNP-förlust på mellan 0,5 och 5 % beroende 
på antaganden kring den tekniska utvecklingen (Konjunkturinstitutet, 2013a). 

Vid en jämförelse mellan målscenario 2 och EU-scenariot kan man enligt Konjunkturinstitutet 
(2013a) illustrera effekterna fram till 2030 av en hög ambition för inhemska åtgärder. 
Utsläppsskillnaden mellan scenarierna motsvarar 4,7 miljoner ton koldioxid 2030 och givet 
kvarstående prisskillnader mellan inhemska och utländska åtgärder behövs en relativt liten höjning 
av koldioxidskatten. Vid en bränsleeffektivitetsökning på 50 % skulle den direkta 
kostnadsbesparingen motsvara ca 0.8 % av 2030 års BNP. För att illustrera värdet av upptag och 
utsläpp till skog och mark jämförs också EU-scenariot med "LuLucF" som resulterar i 0,6 % högre BNP 
vid en 20 procentig förbättring av bränsleeffektiviteten.  

Det konstateras sammanfattningsvis av Konjunkturinstitutet (2013a) att kostnaden av 
klimatpolitiken till stor del beror på hur stora utsläppsminskningar som måste göras inhemskt, i 
vilken utsträckning kolsänkor i skog och mark får tillgodoräknas, samt hur fossilfri teknik kan komma 
att utvecklas framöver.  

6.5.3. Miljö, Ekonomi och Politik 2013 
I Färdplanens målscenario 1 antogs Sveriges mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 
vara uppfyllt. För att belysa de ekonomiska aspekterna av det beslutade målet studerade KI detta 
ytterligare i rapporten Miljö, Ekonomi och politik 2013 baserat på de målscenarier som användes i 
Färdplan 2050. Eftersom det var ospecifikt vad fossiloberoende innebar användes Trafikverkets 
tolkning om minskning på 80 % av transportsektorns utsläpp till 2030 jämfört med 2004. Med denna 
tolkning skulle inte teknologisk utveckling räcka utan det skulle även behövas en 
samhällsomvandling i en riktning mot ett mer transportsnålt samhälle vilket representeras av 
målscenario 1. I Målscenario 2 skedde samma teknikutveckling som i målscenario 1 men utan 
samhällsomvandlingen mot ett transportsnålt samhälle (Konjunkturinstitutet, 2013b).  

6.5.3.1. Referensscenario 
Referensscenariot förutsatte enligt Konjunkturinstitutet (2013b) att skattenivåerna låg kvar på 
samma nivåer förutom redan aviserade förändringar av energi-och klimatskatter fram till 2015. 
Antagandet om teknikutvecklingstakt bedömdes av KI som förhållandevis försiktigt. Sedan jämfördes 
de olika målscenarierna 1 och 2 och ett EU-målscenario mot referensscenariot för att visa på de 
ytterligare styrmedelsförändringar som skulle behövas för att nå målet.  
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6.5.3.2. Resultat och slutsatser  
Styrmedelsförändringarna som enligt Konjunkturinstitutet (2013b) skulle krävas visade sig vara 
betydande. Beroende på olika antaganden om bränsleeffektivitet utöver det som fanns i 
referensscenariot visades resultat i form av BNP-förluster på flera procent. Som redogjordes för ovan 
i "Från vision till verklighet" beräknades kostnaden av att nå målscenario 2 jämfört med 
referensscenariot till 8,6 %, men att detta inte var ett realistiskt exempel då det skulle kräva en 
extremt hög skatt. Med en bränsleeffektivitetsutveckling på 50 % skulle EU-målet nås utan 
ytterligare styrmedel och målscenario 2 nås med ytterligare styrmedel med en BNP-förlust på 1 %. 
Det skulle dock krävas en skatteökning på 900 %. För att nå målscenario 1 skulle högre skatter krävas 
och BNP-förlusten bli ytterligare 5 %. Denna skillnad mellan målscenario 1 och 2, menar de, kan ses 
som kostnaden för samhällsutvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle. Myndigheten påpekar 
återkommande att resultaten ska tolkas med stor försiktighet eftersom EMEC-modellen egentligen 
är lämpad för att modellera små förändringar till skillnad från de stora förändringar som den i detta 
fall användes till. Konjunkturinstitutet hänvisar också till att en utveckling mot ett transportsnålt 
samhälle troligtvis kräver en kombination av investeringar och flera styrmedel men att indirekta 
styrmedel inte finns beskrivna i modellen:  

"Så stora förändringar som görs här skulle i verkligheten få konsekvenser via samband som inte finns 
i modellen. Speciellt skulle höjningarna av koldioxidskatten kunna ge incitament till teknikutveckling 
och övergång till förnybara drivmedel som inte fångas i den här typen av modell."  
(Konjunkturinstitutet, 2013b, s.89) 

Slutsatsen enligt Konjunkturinstitutet (2013b) är att fokuseringen på en fossiloberoende 
fordonsflotta inte är ett kostnadseffektivt sätt att reducera utsläpp. Ett argument är att den svenska 
trafiksektorn är en ytterst liten del av den globala trafiksektorn och därmed är bidraget av en 
fossiloberoende fordonsflotta liten. Möjligheterna till positiva spridningseffekter genom 
teknikutveckling bedöms som större än förebildsargumentet, men eftersom Sveriges del av 
fordonstillverkningen också bedöms liten anses även sådana spridningseffekter små.  

6.6. Expertutlåtanden och analys av periodanalys 3 
För denna period analyseras främst frågeställningarna om hur Konjunkturinstitutets perspektiv på 
klimatekonomi speglas i utredningarnas resultat och slutsatser.  

6.6.1. Resultat och slutsatser 
Vid en analys av Konjunkturinstitutets beräkningar för EU:s 2030-ramverk kan man åter tydligt se 
konsekvenserna av EMEC-modellens avsaknad av en koppling mellan ökad koldioxidskatt och 
teknikutveckling och övergång till förnybara bränslen. Myndigheten hävdar själva i utredningen att 
modellverktyg generellt är bäst lämpade för små och marginella förändringar och att EMEC-
modellen är inkapabel att fånga upp de verkliga konsekvenserna som större förändringar ger upphov 
till. I och med att de själva beskriver denna problematik och också förklarar att de enormt höga 
skattehöjningar som presenteras inte är realistiska återstår frågan varför resultaten och siffrorna 
ändå presenteras. Det faktum att de någonstans i rapporten poängterar att resultaten inte ska tolkas 
bokstavligt och kompletterar resultaten med scenarier med ökad bränsleeffektivitet påverkar inte de 
siffror som i slutändan ändå hamnar som beslutsunderlag. Detta kan med hänvisning till intervjun 
med den Politiskt sakkunnige (2015) sannolikt vilseleda de beslutsfattare som snabbt måste förhålla 
sig till de kostnader och siffror som finns tillgängliga. Denna aspekt skulle kunna vara ett exempel på 
hur modellen eventuellt kan verka som en klimatpolitisk bromskloss, speciellt gällande de mer 
ambitiösa nationella klimatmålen. 
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Att EMEC-modellen inte simulerar teknikskiften, vilket Jernbäcker (2015) hävdar att andra modeller 
gör, är anmärkningsvärt. Men det finns ett problem i att ingen av myndigheterna i dagsläget är redo 
att ansvara för en sådan mer teknikrik modell. Berg (2015) betonar att avsaknaden av större 
teknikskiften hanterades av den känslighetsanalys som utfördes med olika grad av 
bränsleeffektivisering samt att de i rapporten försökte lyfta de svagheter som finns. Prisfallet på 
råolja är ett bra exempel på hur även långsiktiga prognoser påverkas av prisförändringar idag. Det 
relativt snabba prisfallet på råolja påverkar de senaste långsiktiga råoljeprisprognoserna. 
Prognoserna på lång sikt är betydligt lägre nu än vad som antogs bara för ett år sedan. Detta speglar 
att utgångpunkten för långsiktiga prognoser är den kunskap och information som finns idag och inte 
alltid vad vi vet om framtiden. Ett förändrat antagande angående råoljepris påverkar 
modellresultaten men är enligt Berg (2015) inte beroende av modellens utformning. 

Jernbäcker (2015) håller med om att det är viktigt att ha i åtanke att framtidsanalyser präglas av den 
tid de görs i. Hon medger att eftersom hon nu har sett prognoser underskridas så förväntar hon sig 
vidare att utvecklingen med snabba utsläppsminskningar fortsätter, vilket kan visa sig vara fel. Ett 
eventuellt problem med detta skulle kunna vara att marginalkostnaden numera faktiskt kan tänkas 
vara betydligt högre på grund av de utsläppsminskningar som åstadkommits under tidigare perioder.    

Vid diskussionen kring EU:s 2030-ramverk betonar Jernbäcker (2015) att EMEC-modellens 
marginalkostnadskurva för den icke handlande sektorn skjuter i höjden. Det resulterar i mycket höga 
nivåer på koldioxidskatten eftersom det för arbetsmaskiner och transport inte fanns några möjliga 
substitutioner till andra drivmedel eller tekniker: 

“Det var ju inte bra att de i sammanfattningen till sin rapport lade in ett resultat med ett mycket högt 
bensinpris som sedan plockades upp i pressen [om bensinpriset på 42kr/liter]. Inne i rapporten så 
skrev de ju att ett så högt bensinpris inte är ett realistiskt resultat, och att det kommer hända 
förändringar under långt lägre nivåer på skatten. Det är det som är den stora gåtan för mig, varför 
resultaten ändå hamnade i sammanfattningen. Vi hävdade till exempel att man kan blanda in 
biodrivmedel i diesel redan idag till 100 %. Det finns därför, något förenklat, redan idag en slags 
backstop, en övre gräns för hur stora höjningar av koldioxidskatten som kan behövas för att åtgärder 
ska genomföras.” 

Det faktum att nationella förnybarhetsmål direkt av Konjunkturinstitutet ses som en restriktion för 
en kostnadseffektiv politik istället för en strukturell investering inför framtiden, gör att denna 
skrivelse tydligt redogör för just den diskrepans som råder mellan olika perspektiv på 
klimatekonomi. Att se ett marknadsmisslyckande som det enda skälet till att satsa på nationella mål 
förutsätter att direkta och kortsiktiga nationella välfärdsvinster är den enda legitima anledningen till 
inhemska vidare åtgärder, vilket kan tyckas vara ett väldigt radikalt och konservativt synsätt på 
klimatfrågan. 

Naturvårdsverket (2013) riktar i rapporten Samrådsyttrande på Konjunkturinstitutets rapport Från 
vision till verklighet – En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 kritik på flera punkter gällande 
samarbetet med Konjunkturinstitutet i samband med Färdplan 2050. Enligt myndigheten kan 
omställningen till 2030 inte åstadkommas via endast höjd koldioxidskatt och teknikstöd vilket EMEC-
modellen förutsätter.  En viktig poäng i Färdplan 2050 var från NV:s sida också att det krävs en 
styrmedelsmix för att skapa förutsättningar för att långsiktiga klimatmål ska kunna nås. Speciellt 
inom transportsektorn byggde scenarierna i Färdplan 2050 på en rad åtgärder som syftade till att 
både stimulera effektivisering av fordon och drivmedel men också större förändringar av 
transportinfrastruktur. Bland annat hänvisas till en rapport från IEA där en utveckling mot 
nollutsläpp inom transportsektorn skulle kunna ske med ungefär likadana kostnader som ett 
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"business as usual-scenario" eftersom investeringskostnader vägs upp av lägre drift- och 
underhållskostnader. Mångfalden av styrmedel och åtgärder beaktades inte i KI:s analys och 
resultaten som levereras riskerar därför att bli missvisande. Koldioxidskatten skulle behöva höjas till 
orealistiska nivåer med medföljande BNP-förluster. Även EMEC:s avsaknad av större teknikskiften 
bedömdes vara en orsak till den höga modellerade koldioxidskatten. Naturvårdsverket föreslog 
därför att modellen borde länkas till en mer teknisk modell.  En annan möjlighet vore att den 
utrustas med "backstop", det vill säga tak för rimliga koldioxidskattenivåer i olika sektorer. Något 
som kan vara en konsekvens av de orealistiskt höga koldioxidskatterna som presenteras är att 
utsläppsminskningar utomlands framstår som en ren nödvändighet samt att vinsterna av ett 
tillgodoräknande av upptag i kolsänkor också riskerar att överdrivas. 

Målet om en fossilfri fordonsflottas många syften, gör enligt Naturvårdsverket (2013) att 
utsläppsmålen bör sättas mer ambitiöst än om målet endast skulle vara att genomföra 
kostnadseffektiva åtgärder. Naturvårdsverket ser transportsektorn som en möjlig väg för Sverige att 
bidra till teknikutveckling som möjliggör lägre kostnader för utsläppsminskningar globalt. 
Naturvårdsverket anser att KI:s beräkningar på LULUCF-scenariot överskattar kolsänkans potential. 
KI förutsatte att samtliga åtgärder för att öka kolsänkans potential skulle implementeras, trots att 
detta inte var intentionen från Naturvårdsverket eftersom det var förknippat med risker för andra 
mål. 

6.6.2. EMEC-modellens effekter i politiken 
Konjunkturinstitutets EMEC-modelleringar för kostnaderna att inhemskt nå de utsläppsreduktioner 
som kan bli aktuella för svensk del till 2030 visade på siffror upp till 8 % av BNP. Vid en jämförelse 
med en bottom up-analys gjord av Naturvårdsverket som resulterade i en kostnad på 0,09 % av BNP 
kan det enligt den intervjuade Politiskt sakkunnige (2015) konstateras att två svenska myndigheter 
presenterar resultat i intervallet 0,09 till 8 % av BNP. Denna diskrepans beskrivs som en oacceptabel 
situation som kräver en större samsyn i frågan. Vidare när det kommer till arbetet med EU-
ramverket inför 2030 under 2014 menar den Politiskt sakkunnige att de uppskattningar som föll ut 
av EMEC fick stor vikt inom regeringskansliet när den tidigare regeringen bedömde frågan. Detta då 
ekonomiska uppskattningar är väldigt viktiga eftersom man måste förhålla sig till de siffror man har 
tillgängligt. Ett beslutsunderlag som visar kostnader på i storleksordningen flera procent av BNP 
väger väldigt tungt eftersom det i slutändan är siffror som har störst betydelse. Detta gjorde att 
Energimyndighetens kvalitativa bedömning om att det skulle vara positivt för den svenska ekonomin 
inte alls hade någon tyngd i sammanhanget. Det faktum att KI kort därefter reviderade sin analys till 
en halvering av den första uppskattningen beskrivs som ett problem i sig, att siffrorna kan förändras 
så drastiskt.  

I december 2013, en vecka innan utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta skulle lämna sitt 
slutbetänkande, publicerade Schück (2013) en artikel i Dagens Nyheter som sedan fick ytterligare 
medial spridning baserad på resultaten i Konjunkturinstitutets (2013) rapport Miljö, Ekonomi och 
Politik 2013. Det som specifikt lyftes fram i Schücks (2013) artikel var att koldioxidskatten skulle 
behöva höjas med minst 900 %, vilket skulle innebära ett bensinpris på 42 kronor per liter. Artikeln 
citerade Eva Samakovlis, forskningschef för KI:s miljöekonomiska enhet, som menade att det rörde 
sig om "drastiska åtgärder som medför stora ekonomiska kostnader och som kan vara svåra att 
genomföra". Istället ville KI ha en diskussion om mer effektiva klimatmål om växthusgaser överlag 
eftersom ett specifikt mål för fordonsflottan inte ansågs vara kostnadseffektivt. Denna mediala 
spridning om bensinpriset menar Jernbäcker (2015) är ett tillfälle då modelleringen påverkar 
utvecklingen och bilden av vad som krävs för att nå ett mer ambitiöst utsläppsmål till 2030. Eftersom 
besluten inte är tagna än återstår det enligt henne att se hur stor inverkan detta kommer att få.  
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Den Politiskt sakkunnige (2015) menar att man som beslutsfattare, i och med modellresultaten, 
tvingats till att göra ställningstaganden kring flexibla mekanismer. Exempelvis i en situation då 
beslutsunderlaget från Konjunkturinstitutet visar att kostnaderna på 2 % eller mer av BNP reduceras 
till 0,25 % av BNP med hjälp av flexibla mekanismer. I ett sådant fall tvingas en beslutsfattare att 
göra ett ställningstagande kring att reduktionen också ska ske genom tillgång till flexibla 
mekanismer. Det påpekas att beslutsfattarna under 2014 också såg dessa som en säkerhetsventil 
som det skulle finnas tillgång till om EMEC-modelleringarna faktiskt skulle spegla ett verkligt utfall. 
Sammanfattningsvis påpekas att EMEC-modellens resultat definitivt också har drivit på diskussionen 
om tillgång till flexibla mekanismer kring denna tidpunkt.  

Enligt Jernbäcker (2015) resulterar den statiska utformningen av referensscenariot, med de 
antagandena om samhällets och ekonomins utveckling, i en mycket förenklad analys. Enligt henne 
anser sig KI ha beskrivit ett möjligt 2030-samhälle, i och med att 10-15 år är en tidsram under vilken 
myndigheten bedömer att en statisk utveckling är acceptabel att modellera. 
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7. Sammanställande analyser och iakttagelser  
Eftersom frågans komplexitet och mängden text inte erbjuder mycket till översikt sammanfattas och 
illustreras nedan de två resultatdelarnas essentiella slutsatser i form av tabeller och grafer. Nedan 
presenteras potentiellt bidragande faktorer till över- och underskattning av kostnaderna för 
utsläppsminskningar i Tabell 12. Med detta menas exempelvis faktorer i form av modelltekniska 
brister och antaganden som gjorts i samband med modelleringarna.  

 
Faktorer som kan leda till underskattning Faktorer som kan leda till överskattning 
Exogen teknisk utveckling 
- Kan ses som "gratis". 
- Kan sättas för optimistiskt. 

Exogen teknisk utveckling 
- Levererar inga dynamiska tekniker.  
- Kan sättas restriktivt. 
- Ingen koppling mellan skattenivån och dess effekt på 
teknikutveckling och övergång till förnybara bränslen. 
- Räknas inte som BNP-genererande. 

 Referensscenariots antaganden 
- Prisutveckling (höga oljepriser, utsläppsrätter). 
- Svag BNP-tillväxt. 

Referensscenariots antaganden 
- Prisutveckling (låga oljepriser, utsläppsrätter). 
- Fortsatt stadig BNP-tillväxt. 

-Teknisk infrastruktur beräknas till viss del finnas på 
plats. 

Statisk jämvikt 
- Initialt optimerad resursallokering. 
- Inga dynamiska substitutioner (nya bränslen/tekniker som inte 
finns i modellen).  

Friktionsfri ekonomi 
-Exempelvis antagandet om perfekt arbetsmarknad 
vilket syns i de kraftigt ökade kostnaderna i 
scenarion med "stela löner". 

Statisk jämvikt i kombination med medellångt tidsperspektiv ger 
en obalanserad bild där:  
- Negativa effekter hinner fångas upp (kolintensiva sektorer 
minskar) och är en direkt effekt av start vid optimal 
resursallokering. 
- Positiva effekter (sektorer som gynnas av skatten genom att vara 
"gröna") antingen bidrar till lägre BNP-tillväxt genom lägre 
förädlingsvärden eller inte fångas upp eftersom de uppstår 
dynamiskt (och kan inte tillgodoräknas inom den studerade 
tidsramen).  

Koldioxidläckage till följd av försämrad 
konkurrenskraft 

 Icke-rationalitet  
-Aktörer ej fullt informerade och missar "gratisluncher". 
-Aktörer som av olika skäl går före och självmant tar på sig 
kostnader tack vare ökad klimatmedvetenhet som annars krävt 
styrmedel. 

  Styrmedelsförslag som är tänkta att fungera kompletterande 
(t.ex. kilometerskatt och järnvägsinvesteringar i Periodanalys 2) 
utreds enskilt 

 Åtgärder eller styrmedel som har flera mål bedöms utifrån endast 
ett mål 

 Otydlighet kring vad kostnaden representerar då vissa nyttor 
(t.ex. minskade lokala luftföroreningar) ibland räknas med, vilket 
kan vilseleda och framställa resultaten som nettokostnader 

 Undvikta framtida kostnader av att växa kolintensivt 

 - Tekniska-, samhällsmässiga- och infrastrukturella 
inlåsningseffekter. 
- Minskade drift och underhållskostnader. 
- Ökade priser på fossila bränslen . 
- Minskade lokala luftföroreningar. 
 

 

Tabell 12. Potentiellt bidragande faktorer till över- och underskattning av kostnader för 
utsläppsminskningar. 
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De olika periodanalyserna har i den andra resultatdelen visat på hur EMEC har använts i olika 
utredningssammanhang. I Tabell 13 nedan presenteras de utmärkande slutsatser som dragits för 
varje periodanalys och som till stor del illustrerar EMEC:s klimatpolitiska roll. 

 

 Modelltekniska 
aspekter 

Aspekter 
kopplade till 
KI:s syn på 
klimatpolitiken 

Vad kan förklara 
divergensen mellan 
modellresultat och 
faktiskt utfall? 

Vad påverkade troligen 
besluten som togs? 

Period 1 (ca 
2000) 

-Odetaljerad 
värmesektor som 
kan ha 
underskattat 
möjligheten till 
substitutioner från 
kol och olja till 
biomassa. 
 
-I analysen av 
struktur-
omvandlingen 
beaktades inte 
industrins 
nedsättnings-
regler vilket kan 
ha överskattat 
kostnader och 
utsläpps-
minskningar. 
 
- Endast 
koldioxidskatt 
modellerad i EMEC 
till skillnad från 
det styrmedels-
paket som senare 
beslutades. 

 -Antaganden i 
referensscenariot.  
T.ex. lågt oljepris i 
kombination med 
otillräcklig 
känslighetsanalys. 
 
-Utfasning av 
oljepannor. 
 
-Kraftigare 
styrmedelspaket än vad 
som modellerades. 
 
-"Hjälp" från 
finanskrisen 2008 
(kanske även den i 
början på nittiotalet). 

-Höga beräknade 
koldioxidskatter, kostnader och 
negativa regionala effekter av 
strukturomvandlingen ledde 
troligtvis till svagt 
styrmedelspaket från 
Klimatkommittén. 
 
-Klimatpolitisk vision från 
regeringen. Möjligen även 
Miljöpartiets vågmästarroll. 
 

Period 2 (ca 
2008) 

-Klimat-
beredningens 
styrmedel - och 
åtgärdsförslag 
behandlade var 
för sig 

-Gick utanför 
uppdraget och 
jämförde 
Klimat-
beredningens 
skatteförslag 
med om samma 
reduktioner 
tilläts ske med 
flexibla 
mekanismer.  

-För tidigt att säga 
(inget utfall än). 

-Kraftigt fokus på flexibla 
mekanismer från KI samtidigt 
som Klimatberedningens förslag 
inte bedömdes vara 
kostnadseffektiva.  

Period 3 (ca 
2013) 

-Ingen backstop 
och bristfällig bild 
av substitutioner i 
transportsektor 
ledde till orimligt 
högt bensinpris. 
 

-Mycket fokus 
på tillgodo-
räknande av 
kolsänka med 
antaganden 
som skulle 
innebära 
negativa 
konsekvenser 
på andra 
miljömål. 

-För tidigt att säga (inget 
utfall än). 

-För tidigt att säga (inga beslut 
tagna än). 
 
-Troligtvis skapades en viss 
opinion mot målet om en 
fossiloberoende fordonsflotta i 
samband med mediauppbådet 
kring bensinpriset på 42 kr/liter. 

Tabell 13. Helhetsbild över utmärkande slutsatser för de olika periodanalyserna. 
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Slutligen presenteras i Figur 6 författarnas konceptuella visualisering över hur en alternativ 
klimatpolicy skulle kunna spegla samhällsekonomiska utfall av utsläppsminskningar. Det som figuren 
ämnar illustrera är hur kostnadsbilden förändras vid användning av en mer dynamisk modell jämfört 
med EMEC. De dynamiska effekterna i figuren syftar till de BNP-genererande aktiviteter som 
uppkommer i och med en samhällsomvandling, illustrerat i den gråa rutan i figuren.  De absoluta 
värdena saknar betydelse och siffrorna ska enbart symbolisera de relativa skillnaderna. Reduktionen 
av de undvikta framtida kostnader som utsläppsminskningar av olika skäl sannolikt leder till 
illustreras också. Detta skulle i figuren både kunna tolkas som de extra kostnader ett fossilberoende 
samhälle i framtiden måste betala, samt de kostnader som klimatförändringarna i framtiden 
kommer leda till på både nationell och global nivå. Det som sammanfattningsvis försöker 
kommuniceras med figuren är betydelsen av de "osynliga" och dynamiska BNP-effekterna vid 
styrmedelsutvärdering i klimatfrågan. 

 

Figur 6. Konceptuell visualisering av samhällsekonomiska utfall av utsläppsminskningar enligt olika 
modeller. 

Anm: De absoluta siffrorna saknar betydelse och symboliserar endast de relativa skillnaderna. 
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8. Diskussion 
Först diskuteras den använda metoden. Därefter förs diskussioner relaterade till EMEC-modellen och 
dess effekter på Sveriges klimatpolitik, som sedan mynnar ut i frågeställningar om hur en alternativ 
klimatpolicyutvärdering skulle kunna se ut.  

8.1 Inledande diskussion om metoden 
Studiens karaktär bygger till en relativt stor del på kontrafaktiska resonemang. Därmed är det svårt, 
om inte omöjligt, att driva bevisföring i en traditionellt vetenskaplig mening. Författarna anser ändå 
att de resonemang som förts är tillräckliga för att motivera de slutsatser som presenteras. Den 
empiriska studien användes också med anledning av att tillföra ytterligare en dimension till 
argumentationen och diskussionen i arbetet. Ännu en aspekt som författarna vill betona gällande 
examensarbetets karaktär är att det till stor del består av argumentation och åsikter. Detta kommer 
som en direkt följd av ämnet och det aktörsperspektiv som var en integrerad del i arbetet. I och med 
att examensarbetets uppkomst kan härledas från den kritik som tidigare riktats mot EMEC-modellen, 
skulle man kunna argumentera för att det finns en risk att arbetet utgår från en ensidig analys. Å 
andra sidan kan det påpekas att det vore oansvarigt att inte undersöka den kritik som tidigare 
framkommit djupare. I och med att arbetet i resultatdelarna redogjorde för argument från olika 
perspektiv, anser författarna att arbetet utgick från en objektiv grund. Författarnas egna analyser 
och slutsatser som presenteras utgår ifrån diskussioner där dessa argument ställs mot varandra. 
Därmed har läsaren möjlighet till att själv bilda sig en uppfattning i frågan.   

Det ska också tilläggas att författarna till detta examensarbete inte har en ekonomisk bakgrund. Det 
finns sannolikt både för- och nackdelar med detta. Den breda kunskapen inom miljö- och 
klimatfrågor som genomsyrar studierna på författarnas masterprogram, Sustainable Technology på 
KTH, baserat på konceptet om industriell ekologi, ansågs ändå som adekvat för den aktuella 
frågeställningen. 

8.2 Problematiska aspekter med EMEC och dess effekter i klimatpolitiken - Vad är KI:s 
ansvar? 
Det finns olika lager av diskussioner relaterade till EMEC-modellen och dess effekter på Sveriges 
klimatpolitik. Själva modellen har, som vi sett, många rent tekniska begränsningar i dess 
funktionssätt men det finns också en relevant diskussion av den i ett större perspektiv. Utifrån vissa 
aspekter har EMEC-modellen, trots återkommande förklaringar från KI:s sida om modellens 
begränsningar, använts i sammanhang där frågorna är för komplexa för de svar som den kan ge. De 
omfattande utsläppsminskningar och förändringar som samhället står inför är, även enligt KI själva, 
till viss del inte möjliga att hantera i en statisk modell som EMEC. Sannolikt är detta delvis en följd av 
en brist på andra alternativa verktyg för styrmedelsutvärdering.  

Problemet gällande bristen på alternativa verktyg för styrmedelsutvärdering uttrycktes även av den 
Politiskt sakkunnige (2015). På så sätt kan inte modellen eller myndigheten bakom den tilldelas allt 
ansvar i den diskuterade problematiken eftersom de till viss del levererar vad de blir tillfrågade. Det 
vill säga, strikt nationalekonomiska beräkningar relaterade till klimatstyrmedel inom tilldelade 
målbilder och tidsramar, där kostnadseffektivitet ska eftersträvas. Icke desto mindre verkar det på 
Konjunkturinstitutet finnas en övertro på den nationalekonomiska teorin vilket, som belysts i 
rapporten, har fått effekter på den svenska klimatpolitiken. I den empiriska studien har det 
konstaterats att modellberäkningarna genomgående resulterar i orimligt höga skattesatser, 
framförallt för de mer ambitiösa klimatmålen. Att det i verkligheten sker större tekniska 
omställningar långt under de beräknade skattesatserna påpekar också myndigheten i flera av sina 
utredningar. Det som är svårt att förstå är varför de trots insikten om detta betonar att dessa höga 
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skattesatser är svåra att införa politiskt, och återkommande landar i hur flexibla mekanismer kan 
sänka skattenivån. Därmed drar myndigheten slutsatser från resultat som de själva beskriver som 
orimliga och som sedan hamnar som beslutsunderlag hos politikerna. Beslutsunderlag som enligt 
den Politiskt sakkunnige (2015) ofta reduceras till att enbart bestå av en tabell med procentsatser. 
Enligt författarna till detta examensarbete bör KI ta ett större ansvar för att kalibrera sina slutsatser 
och sin argumentation efter de förbehåll som de själva nämner.  

Av Sveriges avlänkning att döma, i och med bland annat utfasningen av oljepannor, så har det 
möjligen varit positivt, till och med mätt i BNP, att röra sig bort från fossilberoende. En essentiell 
fråga gällande den modelltekniska strukturen är således om den faktiska utvecklingen i Sverige 
mellan 1990 och 2010 överhuvudtaget i efterhand hade varit möjlig att beskriva i EMEC-modellen. 
Som ett påminnande exempel tydliggjordes i intervjun med Carlén (2015) och Berg (2015) att en 
koldioxidskatt, i och med att EMEC utgår från en optimal resursallokering initialt, utgör en 
tillväxtrestriktion i modellen. Ett alternativt policyscenario med en koldioxidskatt kommer därmed 
alltid att generera en relativ BNP-förlust jämfört med referensscenariot. Eftersom både BNP-
utvecklingen och utsläppsminskningarna i verkligheten blev betydligt större än i modellresultaten i 
utredningarna, kan man argumentera för att det saknas något fundamentalt i modellens 
uppbyggnad för att ekvationen ska gå ihop. Detta skulle, enligt författarna, kunna tänkas utgöras av 
de dynamiska förändringar i ekonomin som inte EMEC kan modellera. Enligt KI är dock en sådan 
argumentation problematisk eftersom det snarare handlar om olika informationsmängder i 
referensscenariot gentemot verkligheten, än att kostnader överskattas.  

Icke desto mindre är EMEC-modellen uppbyggd på ett sådant sätt att referensscenariot är avgörande 
för resultaten. Referensscenariots betydelse har belysts av samtliga intervjuade experter i detta 
examensarbete. Därför är det enligt författarna inte ett giltigt argument att frånsäga sig ansvar med 
hänvisning till osäkerhet i framtida prisutvecklingar, speciellt inte när känslighetsanalyserna som 
utförs är mycket begränsade och endast utgörs av få förändrade parametrar. Referensscenariot bör 
därför ta större osäkerheter i beaktande gällande exempelvis BNP-utveckling och 
världsmarknadspriser på fossila bränslen och utsläppsrätter. Dessa bör även spegla troliga 
utvecklingar givet att klimatomställningen påbörjas i tid. I relation till detta kan en parallell dras till 
den synpunkt som Alfredsson och Wijkman (2014) uttrycker, nämligen det oansvariga i att förutsätta 
fortsatt strandade globala klimatförhandlingar. Även Skånbergs (2015) resonemang kring 
referensscenariots ohållbara och orimliga BNP-tillväxt är högst relevant i detta avseende.  

Författarnas åsikt är att KI bör ta ett större ansvar för att referensscenarier utformas med de 
världstrender som är tydliga. Som Söderholm (2015) påpekade blir det lättare att uppnå klimatmål 
om man tror att den fortsatta BNP-tillväxten kommer att vara lägre. KI:s nationalekonomiska tilltro 
till den fortsatta BNP-tillväxten, som till största del baseras på historiken, måste anpassas till 
verkligheten. Med hänsyn till exempelvis de planetära gränserna är det knappast troligt att en 
fortsatt BNP-tillväxt, som den har pågått historiskt, är möjlig. Resurser blir alltmer knappa vilket gör 
en övergång till en mer cirkulär ekonomi ofrånkomlig. Det kan även argumenteras för att KI i sina 
referensscenarier inte tar hänsyn till något så vedertaget som Peak Oil. Vidhållandet av en linjär 
ekonomi är typisk för nationalekonomisk teori. Det finns en fundamental tro på naturresursers 
substituerbarhet som rättfärdigar ett sådant synsätt. I förlängningen innebär det att en divergens 
från det linjära systemet utgör en kostnad. Vetenskapligt orienterad ekonomi, med det 
grundläggande perspektivet om att ekonomiska aktiviteter har ekologiska gränser, har en annan syn 
på övergången till ett mer kolsnålt samhälle. I det paradigmet är ett kolsnålt samhälle både en 
förutsättning och en yttre gräns för ekonomiska aktiviteter. Där är snarare det linjära systemet en 
direkt kostnad i förlorat oersättligt naturkapital. Det tycks alltså finnas oöverbryggbara skillnader 
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mellan de två paradigmen. Således krävs, vilket var Alfredsson och Wijkmans (2014) slutsats, ett 
paradigmskifte för att uppnå ett hållbart samhälle. Eftersom klimatmålet utgör en så stor del av det 
övergripande hållbarhetsmålet är det därför författarnas åsikt att ett paradigmskifte sannolikt är 
nödvändigt, även om målet endast skulle vara klimatrelaterat. Detta leder till att KI:s 
nationalekonomiska teori, enligt författarna, är fel angreppssätt i sammanhanget eftersom 
verktygen tillhör fel paradigm - det paradigm som orsakat klimatproblematiken.   

Risker med att fastna i klimatnegativa fossilberoende strukturer berörs i mycket liten utsträckning i 
dagens klimatpolicyutvärdering. Carlén (2015) påpekade att eventuella inlåsningseffekter som skulle 
kunna få effekter på den långsiktiga kostnadseffektiviteten ska diskuteras, men några sådana 
diskussioner har inte noterats i någon av de utredningar som analyserats. De inlåsningseffekter som 
ibland diskuteras handlar istället om sektorsspecifika mål vilka enligt KI utgör hinder för 
kostnadseffektivitet. Då handlar det alltså om att styrmedel som bidrar till långsiktig 
kostnadseffektivitet hämmar den kortsiktiga eller medellånga kostnadseffektiviteten. Författarnas 
tolkning av KI:s perspektiv kring detta är att de i större utsträckning tar hänsyn till risker för 
inlåsningar i kolsnåla än i kolintensiva strukturer. För det första bör alltså KI ta ansvar för att 
inlåsningseffekter i kolintensiva strukturer diskuteras i praktiken i utredningarna. För det andra bör 
dessa kvalitativa aspekter också bifogas i nära anslutning till de siffror som politikerna får i 
beslutsunderlaget. Söderholm (2015) påpekade svårigheten i att räkna på inlåsningseffekter och 
även att överhuvudtaget kvalitativt analysera kring dem. Enligt författarna bör det ändå rimligtvis 
finnas möjligheter till detta eftersom det förespråkas av GCEC (2014). Därför bör det i alla fall göras 
försök att utveckla denna aspekt som är så viktig i sammanhanget.   

Iakttagelsen om att KI tenderar att beakta inlåsningar i kolsnåla strukturer mer än i kolintensiva är 
enligt författarna en återspegling av deras syn på att som nation "gå före" i klimatomställningen. 
Detta eftersom det i nationalekonomins mer endimensionella termer mestadels är förknippat med 
kostnader, vilket också förstärks på grund av den initiala optimala resursallokeringen. Detta 
perspektiv saknar, förutom rent monetariserbara mervärden av klimatstyrmedel, den globala 
solidaritet som med tanke på utsläppshistoriken bör vara central i klimatfrågan. Med hänvisning till 
orimligt höga modellerade skattesatser förordas istället flexibla mekanismer, som eventuellt utgör 
ytterligare restriktioner på utvecklingsländers utrymme till utveckling. Enligt Skånberg (2015) 
kommer utvecklingsländer i framtiden inte vilja sälja detta utrymme vilket kommer att höja priserna. 
Denna inriktning kan definitivt hävdas vara KI:s ansvar eftersom de återkommande förfäktar den. 
Den är enligt författarna en konsekvens av övertro på nationalekonomisk teori och brist på 
anknytning till klimatfrågans moraliska värdegrund.   

En ytterligare svaghet med det nationalekonomiska angreppssättet som allmänjämviktsmodeller 
bygger på, är att nyttan av en viss utsläppsminskning är densamma, oberoende av vilken typ av 
styrmedel som leder till den. Detta eftersom det är själva utsläppsminskningen som är målet i KI:s 
beräkningar. Med tanke på den stora omställningen som krävs för att nå klimatmålen på längre sikt, 
och ännu mer för att nå ett hållbart samhälle, finns det naturligtvis medföljande nyttor med en 
sådan övergång. Vad som missas med det snäva nationalekonomiska perspektivet är de viktiga 
mervärden, dynamiska effekter i samhälls- och teknikutvecklingen som är specifika för respektive 
styrmedel och för valet av de åtgärder som leder utsläppsminskningarna. Det blir en svår 
gränsdragning att säga att man enbart ska titta på bruttokostnaden men väga in andra aspekter 
kvalitativt, eller lägga det ansvaret på politiker. Vad betyder en jämförelse mellan två olika kostnader 
om det också är två helt olika "varor"? Gränsdragningen blir ytterligare problematiserad av att de 
ibland även inkluderar nyttor av utsläppsminskningarna om de kan återkopplas monetärt i modellen. 
Detta kan möjligen skapa förvirring hos politiker som kan få intrycket av att siffrorna representerar 
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nettokostnader av utsläppsminskningarna där nyttosidan också beaktats. På så vis skulle resultaten 
på detta sätt kunna bli ännu mer missvisande än om de hade behållit det som en renodlad 
bruttokostnad och varit mer tydliga med det i sin kommunikation. Gällande frågan om ansvar hävdar 
författarna att ett förtydligande från KI:s sida kring hur EMEC-resultatens BNP-förluster ska tolkas är 
essentiell. 

Något som förefaller vara både oklart och problematiskt med anknytning till modellens statiska 
utformning är hur infrastrukturinvesteringar behandlas i EMEC. Söderholm (2015) påpekade att de 
inte finns med explicit vilket leder till en underskattning av kostnaderna. Skånberg (2015) påpekade 
att KI inte tar hänsyn till att miljöpolitiken också måste innehålla samhällsplanering och investeringar 
i det som ska ersätta det som förorenar. Enligt Carlén (2015) är detta en av EMEC:s styrkor i och med 
att alla flöden går ihop via substitution mellan bil- och kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken behövs 
byggas ut innebär det alltså en kostnad eftersom resurser måste tas från en mer produktiv sektor. 
Det förefaller alltså vara så att infrastrukturinvesteringar, om de realiseras som en effekt av 
exempelvis en skatt, på detta sätt resulterar i en kostnad genom försämrad resursallokering. Men 
enligt Söderholm (2015) förutsätts det till viss del att möjliggörande infrasystem finns på plats. Hur 
som helst kan det konstateras att den BNP-generering och de mervärden som sker dynamiskt i 
samband med utvecklingsblock kring infrasystem inte räknas med. Det hävdar inte KI heller att det 
görs, men det leder sannolikt till felaktiga beslut eftersom politikerna inte är införstådda med vad för 
typ av modell EMEC är. Som Nyström (2015) påpekade är det svårt att tänka sig att exempelvis en 
elektrifiering av transportsektorn skulle påverka samhällets välfärd negativt men EMEC-resultat 
tycks underbygga en sådan uppfattning. I relation till detta kan en parallell dras till den roll som 
städer på många sätt har tagit på sig som ledande i utvecklingen mot hållbara samhällen. Där tycks 
en medvetenhet finnas, som saknas på nationsnivå, om att det är fördelaktigt att göra 
hållbarhetssatsningar. Exempelvis genom infrastrukturinvesteringar eftersom det skapar en värdefull 
attraktionskraft. Möjligen innebär detta på ett mer direkt sätt mervärden på stadsnivå än på 
nationsnivå.  

Svaret är 42, men vad är frågan? 
I en tid som kräver drastiska förändringar av många skäl är det enligt författarna en irrelevant fråga 
hur mycket den nödvändiga omställningen kostar jämfört med en utveckling som är omöjlig. Det är 
just de ohållbara egenskaperna i referensscenariot som gör det till ett omöjligt alternativ, som 
samtidigt utgör orsaken till att det överhuvudtaget krävs drastiska förändringar. Kopplat till den 
diskussionen har behovet av ett ekonomiskt paradigmskifte för att behandla klimatfrågan 
poängterats. Detta för att nationalekonomins syn på förhållandet mellan ekonomi och miljö är 
orsaken snarare än lösningen till klimatproblematiken. Intervjuade experter har på olika sätt i detta 
arbete indikerat att "som man ställer frågan får man svar". En möjlig iakttagelse utifrån detta är att 
de nationalekonomiska frågor som ställs, får svar i form av kostnader på grund av divergensen från 
linjära flöden. Det har av författarna belysts att detta förstärker tolkningen av klimatomställningen 
som en kostnad, även ur ett nettoperspektiv.  

I Periodanalys 3 behandlades bland annat målet om en fossiloberoende fordonsflotta, vilket vid 
måluppfyllelse enligt EMEC resulterade i ett bensinpris på 42 kronor per liter. Den essentiella 
frågeställningen, som anknyter till detta examensarbetes uppkomst, är hur frågan som leder till 42 
kronor per liter lyder?  Ett kortfattat svar är enligt författarna att frågan som EMEC i det generella 
fallet återkommande har svarat på lyder: 

"Hur mycket skulle det i en fullt upplyst och rationell värld i termer av BNP kosta Sverige att uppnå 
utsläppsmålet 10-15 år framåt i tiden, givet att ingen samhällsutveckling eller något tekniksprång 
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sker, och den fortsatta BNP-tillväxten och de kolintensiva strukturernas lönsamhet bedöms att 
utvecklas enligt historiska trender?" 

Konjunkturinstitutet menar att frågan som ställs i EMEC är hur mycket det kostar att uppnå ett 
utsläppsmål, det vill säga, kostnaden för en införd miljörestriktion jämfört med ett business as usual-
scenario. En fråga som av författarna är mycket mer relevant är hur mycket det kostar att vara kvar i 
ett business as usual-scenario i en värld där traditionell BNP-tillväxt blir alltmer ifrågasatt och 
kolsnåla strukturer alltmer lönsamma och konkurrenskraftiga. I samband med detta är Skånbergs 
(2015) resonemang om att en "lågutsläppsekonomi har lägre tillväxt än en teoretisk 
högutsläppsekonomi, men högre än en praktisk sådan" relevant. Enligt författarna illustrerar 
resonemanget skillnaden mellan EMEC och en hypotetisk dynamisk modell med rimligt 
referensscenario (exempelvis med planetära gränser i åtanke). Det illustrerar även skillnaden mellan 
nationalekonomisk och vetenskapligt orienterad ekonomi. I relation till detta har vi belyst att sättet 
som frågan ställs medför att svaret kräver en annan tolkning än den nuvarande. 
Strukturomvandlingen befaras av KI medan den eftersträvas inom den vetenskapligt orienterade 
ekonomin. BNP-måttet är i detta avseende motstridigt eftersom det till synes eftersträvas inom 
nationalekonomi, medan minskad BNP genom att frångå linjära flöden är eftersträvansvärt inom den 
vetenskapligt orienterade ekonomin. Detta gör att även måttet som den tveksamma frågan besvaras 
med är olämpligt.  

Frågan som ställs i EMEC-modellen, eller tolkningen av svaret, har med hänvisning till många 
aspekter som detta examensarbete har pekat ut, starka skäl att ifrågasättas. Att sådana 
nationalekonomiska frågor har en tyngd inom klimatpolicyutvärdering kan försvaras med tanke på 
svårigheterna att som nation i en globaliserad värld genomgå ett paradigmskifte. Däremot är det 
inte försvarbart att, som KI gör, ställa dessa frågor med en statisk modell. Detta i en nära 
framtidsutveckling som bortom allt rimligt tvivel kommer att behöva vara långt ifrån statisk för att 
möta klimatförändringarna. Därtill utgör KI:s utspel i media ett exempel på när myndigheten tydligt 
diskuterar resultatens svagheter i rapporten, men kort därefter uppmärksammar samma resultat 
utan de förbehåll som underbyggde dessa. 

8.3 Framtida klimatpolicyutvärdering 
Beroende på hur synen på aspekter som BNP, kvalitativ tillväxt och monetarisering av klimat- och 
miljöfrågor utvecklar sig i de politiska beslutsprocesserna tycks det enligt författarna finnas tre 
möjliga framtida spår för EMEC och den svenska klimatpolicyutvärderingen. En kombination av olika 
spår kan också vara möjlig. 

EMEC-modellen utvecklas och tolkningen av resultaten förändras 
Detta spår behandlar en situation där kvantitativa underlag fortfarande kommer att väga tyngst för 
beslutsfattare vid policyutvärdering och EMEC-modellen behålls som beslutsunderlag. 
Modellutveckling främst gällande teknikutvecklingen behöver i detta fall förbättra dess 
träffsäkerhet. En statisk modell, som endast ämnar beskriva bruttokostnaden av en 
klimatomställning, skulle kunna motiveras med anledning av de potentiellt kontroversiella aspekter 
som kommer med en modell som ämnar beskriva nettoeffekterna av ett klimatmål. Detta beskrivs 
mer utförligt i det efterföljande, andra spåret nedan. Istället för att försöka använda sig av en mer 
dynamisk modell skulle man i detta spår på ett tydligare sätt kommunicera hur EMEC-resultatens 
BNP-förluster bör tolkas, exempelvis vad betydelsen av att EMEC-resultaten illustrerar kostnaderna 
för ett policyscenario relativt ett referensscenario implicerar. Detta som ett viktigt första steg för att 
minska risken att vilseleda politiker i vad siffrorna står för.  Det skulle också prioriteras att förbättra 
träffsäkerheten i kostnadsberäkningarna, förslagsvis genom att införa backstop eller en integrerad 
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teknikutveckling som bättre avspeglar verkligheten. Dessutom skulle denna bruttokostnad behöva 
nyanseras och belysas utifrån fler alternativa referensscenarier, också med fokus på omvärldens 
agerande i klimatfrågan, för att visa på osäkerheter. Dessa åtgärder skulle sannolikt resultera i 
rimligare skattesatser för respektive utsläppsmål och mindre effekter av en påtvingad 
strukturomvandling.  

Givet att EMEC:s statiskt beräknade bruttokostnad behålls som beslutsunderlag, om än med 
förbättrad träffsäkerhet enligt förslagen ovan, bör alltså synen på dessa siffror förändras. En mer 
korrekt tolkning av EMEC:s modellerade BNP-förluster anser författarna vara en indikation på hur 
mycket kolintensiv BNP som skatten träffar - vilket någonstans måste erkännas vara poängen med 
skatten. Strukturomvandlingen, vars kostnad är en del av den totala BNP-förlusten, bidrar till att 
BNP-måttet fylls med kolsnåla aktiviteter istället för klimatnegativa aktiviteter, vilket är den 
inriktningen som måste eftersträvas. Enda anledningen till att vilja behålla den nuvarande strukturen 
tycks således vara tanken om att BNP i sig, snarare än den välfärd den ska mäta, är eftersträvansvärt.  
Tolkningen av EMEC-resultatens BNP-förluster bör alltså vara en indikation på den nivå av grön 
strukturomvandling som respektive skattenivå kommer att medföra. I verkligheten följer sedan 
dynamiska BNP-genererande effekter och andra osynliga nyttor kopplade till omställningen som inte 
EMEC modellerar. Siffrorna säger alltså ingenting om varken det totala utfallet i BNP eller om 
välfärden i stort. Att detta står klart för beslutsfattarna är enligt författarna av stor vikt. 

En modell som beräknar dynamisk nettokostnad 
Detta spår behandlar ytterligare en situation där kvantitativa underlag fortsättningsvis utgör en 
avgörande del av beslutsunderlagen men att man övergett idén om en statisk modell. Det är, som 
detta examensarbete har visat, tydligt att det finns ett behov av en mer dynamisk modell som kan 
synliggöra det mörkertal av BNP-genererande dynamiska effekter som kommer med en 
klimatomställning. Detta för att kunna visa på nettoeffekterna på ekonomin vid en 
utsläppsminskning och på så sätt skapa ett mer balanserat beslutsunderlag. En sådan modell skulle 
också inkludera ett mer långtgående tidsperspektiv. Nationella kostnader för framtida 
inlåsningseffekter skulle utgöra en betydande del av en dynamisk nettokostnad. Förslagsvis skulle 
den även innefatta internationell solidaritet kring de globala kostnaderna av klimatkonsekvenser. 
Eftersom det politiska beslutsfattandet i dagsläget kräver siffror och mer precisa sådana har 
modellutveckling efterlysts av regeringen, speciellt på grund av den skillnad som fanns mellan NV 
och KI kring EU:s 2030-ramverk. Givet att man hypotetiskt skulle kunna använda en modell som 
modellerar den dynamiska nettokostnaden anser författarna till detta examensarbete att mer 
ambitiösa utsläppsmål sannolikt skulle visa sig ekonomiskt lönsamma på längre sikt.  Med tanke på 
de många aspekter som i det här arbetet har belysts och EMEC-modellens generella upplägg är det 
dock en intressant frågeställning vad en förbättrad modell kan bidra med och hur en sådan i så fall 
skulle se ut.  

Givet att modellen bättre ska fånga upp den dynamiska nettokostnaden som GCEC (2014) 
förespråkar bör det först diskuteras att en sådan frågeställning skulle kunna tangera problematiken 
kring att prissätta miljöskador av koldioxidutsläpp. Visserligen motiveras en dynamisk nettokostnad 
enligt GCEC med att en sådan i större utsträckning skulle visa på klimatomställningens möjligheter än 
en statisk bruttokostnad. Då GCEC:s (2014) rapport Better Growth, Better Climate ibland omnämns 
som en fortsättning på Sterns (2006) rapport (Stern Review on the Economics of Climate Change) är 
kopplingen till denna problematik ännu mer tydlig.  Dessutom kan man också, som tidigare nämnts, 
argumentera för att BNP:s framtid som väldfärdsmått är begränsad, vilket innebär att 
policyutvärdering med utgångpunkt i ett BNP-perspektiv ändå bör betraktas som något som snart 
tillhör historien. Detta leder oss också till frågan om det överhuvudtaget är eftersträvansvärt att 
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utveckla en modell som ämnar att via BNP spegla de ekonomiska intäkterna och kostnaderna av 
utsläppsminskningar på ett övertygande och mer korrekt sätt. Klimatfrågan och välfärdens komplexa 
natur talar snarare mer för att det är de kvalitativa resonemangen som bör lyftas fram i 
policysammanhang. I linje med Skånbergs (2015) resonemang skulle en BNP-analys i framtiden 
endast utgöra en av flera punkter i ett beslutsunderlag, vilket leder fram till det tredje framtida 
spåret för svensk klimatpolicyutvärdering. Men givet att siffror fortsättningsvis kommer att ha en 
avgörande roll i klimatpolitiska beslut kan man argumentera för att ett mer varierat kvantitativt 
underlag är essentiellt. Då krävs bättre modellverktyg som utvärderar styrmedel ur ett bredare 
perspektiv med avseende på klimatekonomiska kostnader och nyttor. Detta skulle kunna utgöra ett 
mer balanserat beslutsunderlag som i mindre utsträckning än en statisk bruttokostnad skulle utgöra 
hinder för att tänka längre. Önskvärt vore också om det utöver BNP bestod av fler alternativa 
välfärdsmått.    

Ett kvalitativt beslutsunderlag 
Givet att klimatpolitiken skulle kunna bedrivas med mindre fokus på kvantitativa beslutsunderlag 
skulle istället ett kvalitativt sådant med fördel kunna användas. Nyström (2015) påpekade att det 
finns mycket av värde som inte kan mätas kvantitativt och att man kommer fram till andra slutsatser 
med kvalitativa resonemang. Söderholm (2015) menade att det finns en övertro på ekonomiska 
kalkyler som kan skapa en rädsla hos politiker. Ovan presenterades också eventuella problem och 
risker med att använda en dynamisk nettokostnad. Klimatfrågans komplexitet och nära 
sammankoppling till det övergripande målet om en hållbar utveckling, gör att det också kan hävdas 
att det mest rimliga är att behandla frågan som en del av det tvärvetenskapliga ramverk som 
Alfredsson och Wijkman (2014) föreslår.  

Ett kvalitativt beslutsunderlag skulle kunna medföra ett relativt nytt angreppsätt kring 
klimatproblematiken. Med den nuvarande styrmedelsutvärderingen enligt EMEC-modellen är det 
samhälle som skapas på många sätt en biprodukt av den mest kostnadseffektiva vägen mot ett 
beslutat utsläppsmål. Det finns därmed ingen överordnad eller mer långsiktig vision om att det 
samhället som skapas i övrigt är hållbart. Med en kvalitativ inriktning skulle snarare den hållbara 
samhällsvisionen vara målet och klimatmålet uppnås implicit via vägen dit. Det skulle sannolikt 
möjliggöra ett beslutsfattande med mindre risker för kortsiktig suboptimering av klimatpolitikens 
kostnadseffektivitet. Tillsammans med en överordnad, hållbar och långsiktig samhällsvision där en 
variation av olika styrmedel används i synergi skulle samhällsvisionen prioriteras. Därefter skulle 
sedan principen om kostnadseffektivitet kunna tillämpas utan de risker gällande exempelvis 
inlåsningseffekter som tidigare identifierats i detta arbete. Givet att kvantitativa beslutsunderlag i 
någon utsträckning ändå kommer behövas skulle ett kvalitativt ramverk med fördel kunna användas 
som ett värdefullt komplement.   
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9. Slutsatser 
Nedan följer en punktlista av arbetets huvudsakliga slutsatser om EMEC-modellen och dess 
klimatpolitiska effekter.  

EMEC-modellen: 

• En stor otydlighet råder kring huruvida modellen enbart visar på klimatpolitiska kostnader, 
det vill säga bruttokostnaden, eller inte. Det har framkommit att politikerna inte är 
medvetna om vad kostnaderna i termer av effekter på BNP står för, och hur de är 
underbyggda. 

• Det finns även starka skäl att tro att kostnaderna för utsläppsminskningar av olika 
identifierade anledningar (bland annat kopplade till modellens statiska karaktär och 
referensscenariots antaganden) överskattas även om de skulle betraktas som 
bruttokostnader. Backstop eller förbättrade möjligheter till teknikutveckling i modellen, 
samt mer realistiska känslighetsanalyser med hänsyn till en rimligare framtida BNP-tillväxt 
skulle öka precisionen kring dessa kostnadsuppskattningar. 

• En klimatpolitiskt önskvärd, och nödvändig, utveckling där BNP-tillväxten avlänkas från 
koldioxidutsläppen är sannolikt inte möjlig att beskriva med avseende på de inneboende 
begränsningar modellen har. 

• Mycket av modellens begränsningar kommuniceras, men vad de innebär för tolkningen av 
modellresultaten når inte politikerna som ofta i brist på tid endast måste förhålla sig till en 
tabell med kostnader och procentsatser.  

EMEC-modellens klimatpolitiska effekter:  

• Hypotesen om att EMEC-modellen utgör en klimatpolitisk bromskloss i Sverige visar 
resultaten starka stöd för. Överdrivna skattesatser och kostnader har sannolikt utgjort ett 
hinder mot mer ambitiösa utsläppsmål. I period 1 hindrade exempelvis modellen 
Klimatkommittén att föreslå en höjd koldioxidskatt. Modellens kostnadskalkyler för de olika 
utsläppsmålen var kraftigt missvisande. I period 2 föranledde sannolikt modellresultaten en 
inriktning mot nyttjandet av flexibla mekanismer. I period 3 kan det hävdas att de 
överskattade skattesatserna fortsättningsvis förespråkar flexibla mekanismer, samt utgör ett 
politiskt hinder för det svenska målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.  

• Klimatpolitiken riskerar att fördyras i det långa tidsperspektivet i och med att 
kostnadseffektiviteten i EMEC suboptimeras utefter de utsläppsmålen i mellanlånga 
tidsperspektiv som studeras i modellkörningarna. 

• Ett endimensionellt perspektiv där nyttonivån endast bedöms efter storleken på 
utsläppsminskningen och inte hur utsläppsminskningen åstadkoms utgör ett stort problem 
eftersom viktiga mervärden förbises. Två olika styrmedel eller åtgärder som ger samma 
utsläppsminskning har vitt skilda nyttor inom andra viktiga aspekter. Vad säger det då att de 
också har olika kostnader?  

Det har i detta examensarbete tydligt påvisats att EMEC-modellen har påverkat den klimatpolitiska 
inriktningen i Sverige, och använts för att svara på frågor som den varken är ämnad eller lämpad att 
svara på. Således har det konstaterats att den framtida svenska klimatpolicyutvärderingen i högre 
grad bör inkludera kvalitativa aspekter eftersom ekonomiska aspekter av klimatomställningen är 
svårmodellerade. Eftersom den klimatpolitiska processen kräver ett kvantitativt underlag behövs ett 
mer dynamiskt och varierat sådant i form av fler indikatorer, referensscenarier med en hållbar BNP-
tillväxt i åtanke samt utförligare känslighetsanalyser kopplat till omvärldsutveckling.  
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Givet att EMEC-modellen behålls som beslutsunderlag bör tolkningen av modellresultaten nyanseras 
hos beslutsfattarna. Strukturomvandlingen, vars kostnad är en del av EMEC:s modellerade BNP-
förlust, bidrar till att BNP-måttet fylls med kolsnåla aktiviteter istället för klimatnegativa aktiviteter, 
vilket är koldioxidskattens poäng. Resultaten skulle, istället för kostnader i termer av BNP-förlust för 
slutåret, kunna tolkas som en indikation på vilken nivå av grön strukturomvandling som en viss 
skattesats medför. Detta eftersom EMEC inte kan modellera de dynamiska BNP-effekter som sedan 
följer. EMEC:s modellerade samhällsekonomiska kostnader säger alltså ingenting om varken det 
totala utfallet i BNP eller om välfärden i stort. Det är enligt författarna av oerhört stor vikt att detta 
är väl förankrat hos beslutsfattarna.  
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