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Sammanfattning 

Klimatförändringarna är ett globalt problem som många tror till största del beror på vår 

konsumtion av fossila bränslen. Förorening av luft är en icke reglerad marknad vilket gör det 

möjligt för agenter att släppa ut växthusgaser utan att behöva betala de kostnader utsläppen 

ger upphov till. För att komma tillrätta med denna typ av marknadsmisslyckande krävs 

statliga interventioner. Sir Nicholas Stern och William Nordhaus är två forskare som använder 

sig av modeller i Integrated-Assessment-gruppen vilka är till för att hjälpa beslutsfattare att ta 

miljöpolitiska beslut. Diskonteringsräntan ingår i modellerna och är en viktig parameter då 

den avgör hur vi värderar framtida konsekvenser idag och därmed styrkan på den politik som 

förs i syfte att begränsa dessa problem. Utifrån modellerna kommer Stern och Nordhaus fram 

till att något måste göras mot klimatförändringarna och att koldioxidskatten är ett viktigt 

verktyg mot detta genom att sätta ett pris på utsläppen.  

Regeringen i Sverige införde koldioxidskatt år 1991 som en del av reformeringen av 

skattesystemet. Vi skattar en linjär regressionsmodell där vi testar koldioxidskattens effekt på 

koldioxidutsläppen i Sverige. Resultatet visar sig vara signifikant och tyder därmed på att 

koldioxidskatten har haft en negativ inverkan på utsläppen. Slutsatsen av studien är att vi 

finner den nivå vi har på koldioxidskatten idag är alldeles för låg jämfört med vad Stern och 

Nordhaus förespråkar. Det kan bero på att Sveriges regering har en relativt hög 

diskonteringsränta.  

Nyckelord: Diskonteringsränta, koldioxidskatt, koldioxidutsläpp, global uppvärmning, 

tidspreferens, Stern, Nordhaus 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ..................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ........................................................................................................ 6 

2.1 Världens största marknadsmisslyckande ................................................... 6 

2.2 Grad för grad ökar risken för konsekvenserna .......................................... 7 

3. Teori ................................................................................................................ 8 

3.1 Externa effekter ......................................................................................... 8 

3.1.1 Pigouskatter………………………………………………………….9 

3.2 Diskonteringsränta ................................................................................... 10 

4. Miljöpolitiska styrmedel ............................................................................. 11 

4.1 Koldioxidskatt – ett verktyg mot växthuseffekten................................... 11 

5. Tidigare forskning ....................................................................................... 13 

5.1 Sir Nicholas Stern .................................................................................... 13 

5.2 William Nordhaus .................................................................................... 14 

5.3 Nordhaus kritiserar Stern-rapporten ........................................................ 15 

5.3.1 Alternativa diskonteringsstrategier, DICE-2007 modellen…………17 

6. Koldioxidskattens påverkan på koldioxidutsläppen ................................ 18 

6.1 Urval av variabler .................................................................................... 19 

6.2 Presentation av regressionsmodell ........................................................... 20 

6.3 Vår hypotes .............................................................................................. 20 

6.3.1 T-test………………………………………………………………..21 

6.4 Metodkritik .............................................................................................. 22 

7. Analys och resultat ...................................................................................... 23 

8. Slutsats .......................................................................................................... 25 

Referenser ........................................................................................................ 26 

Bilaga 1 ............................................................................................................. 29 

Bilaga 2 ............................................................................................................. 30 

 

 

 



 4 

1. Inledning 

De klimatrelaterade katastroferna visar sig allt oftare och de slår till med större kraft och 

omfattning för varje år. Södra Sverige drabbades år 2005 av orkanen Gudrun som fällde stora 

delar skog samt berövade tiotusentals hushåll på el i flera veckor. New Orleans i USA 

drabbades samma år av orkanen Katrina som gjorde hundratusentals amerikanska medborgare 

hemlösa.
1
 Det kan tyckas som om vi inte gör tillräckligt för att förhindra den globala 

uppvärmningen men framtiden är av olika betydelse för oss, vilket speglas i varje individs 

diskonteringsränta. Ett antal länder i världen är medvetna om den situation vi befinner oss i 

och har ställt sig bakom 2-gradersmålet. Syftet med målet är att undvika att jordens 

medeltemperatur stiger med mer än två grader jämfört med förindustriell tid.
2
 Till detta mål 

hör även att vi måste försöka stabilisera växthusgaserna i atmosfären till 400 ppm 

(miljondelar) koldioxidekvivalenter,
3
 då utsläppen av växthusgaser är den största orsaken till 

klimatförändringarna.
4
 Koncentrationen idag uppgår till cirka 450 ppm koldioxidekvivalenter 

och stiger med mer än 2 ppm om året.
5
  

Framtiden tycks dela upp sig i två scenarior beroende på hur vi väljer att agera. Vi kan välja 

att på kort sikt ta till kostsamma åtgärder som innebär minskad tillväxt eller välja att inte 

agera och möta framtiden med inkomstförluster och ekonomiska skador som följd. William 

Nordhaus och Sir Nicholas Stern är två framstående forskare som lägger stor vikt vid 

diskonteringsräntan
6
 som avgör hur vi väljer att agera idag. Forskarna använder sig av så 

kallade Integrated-Assessment-modeller som är till för att hjälpa beslutsfattare att ta beslut 

gällande klimatförändringen och de anser att vi bör agera redan idag. Lösningen på 

miljöförstöringen är bland annat styrmedlet koldioxidskatt som vi valt att granska närmare. Vi 

anser att politikernas diskonteringsränta avgör när de väljer att vidta åtgärder samt att 

storleken på diskonteringsräntan avgör hur aggressivt de väljer att beskatta 

koldioxidutsläppen för att undvika allvarliga klimatrelaterade ekonomiska konsekvenser i 

framtiden. Problemet är viktigt då vi är många som ska dela på jordens resurser och skillnader 

i den enskildes diskonteringsränta skapar svårigheter i att enas om en politik för att motverka 

effekten av klimatförändringarna. Parallellen till Stern och Nordhaus resonemang kring 

                                                           
1
 Eklund, 2009. 

2
 Jonstad, 2011. 

3
 Måttenhet som används gemensamt för utsläpp av växthusgaser.  

4
 Regeringskansliet, 2009. 

5
 Naturvårdsverket, 2011c. 

6
 Se 3.2 Diskonteringsränta  
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koldioxidskatten och diskonteringsräntan förstärks ytterligare genom en intervju med Patrik 

Söderholm professor i energi- och miljöekonomi på Luleå Universitet. Vi hade för avsikt att 

även intervjua Eva Samakovlis, forskare i miljöekonomi och utvärderare av miljöpolitiska 

styrmedel, Magnus Hennlock som arbetar med styrmedelsanalys och ekonomisk modellering 

på Naturvårdsverket samt Ing-Marie Gren som arbetar med miljöpolitiska styrmedel på 

Sveriges Lantbruksuniversitet men tyvärr fick vi inget svar från dem.  

Syftet med vår uppsats är att redogöra för den diskonteringsränta som diskuteras mellan Stern 

och Nordhaus samt att genom en linjär regressionsmodell testa om koldioxidskatten haft en 

signifikant negativ effekt på koldioxidutsläppen.  

Koldioxidskatter är, teoretiskt sett, ett effektivt verktyg för att öka incitamenten hos företag 

och hushåll att minska användningen av fossila bränslen. Detta lägger bland annat Nordhaus 

stor vikt vid men även Stern anser att beskattning av växthusgaser är en av tre huvudåtgärder 

för att komma tillrätta med klimatproblemen. Vi väljer att utesluta övriga styrmedel i vår 

uppsats trots svårigheten att avgöra ett enskilt styrmedels inverkan på koldioxidutsläppen då 

dessa ofta påverkar varandra. Vi tar hänsyn till omöjligheten att isolera denna effekt och är 

därför väldigt försiktiga i våra slutsatser gällande den modell vi konstruerat. Vi har valt att 

utelämna klimatavtal och internationella samarbeten som används för att styra nationerna mot 

ett mer miljövänligt samhälle. 

Vi väljer att avgränsa analysen av de allmänna jämviktsmodellerna till diskonteringsräntan då 

vi anser att den parametern är av betydande vikt i agerandet mot klimatförändringarna. Vi har 

valt att avhandla Sterns rapport ”The Economics of Climate Change”, eftersom han beskriver 

med övertygelse de åtgärder som behöver vidtas samt Nordhaus rapport ”The Challenge of 

Global Warming: Economic Models and Environmental Policy”, på grund av att hans åsikt 

angående diskonteringsräntan skiljer sig markant mot Sterns samt att Nordhaus har skrivit en 

rapport enkom för att kritisera Stern. Kritiken som finns gällande modellerna är riktad mot 

Stern då det är han som gått ut med en stor rapport på begäran av Englands dåvarande 

premiärminister och finansminister, Tony Blair och Gordon Brown, varför vi på samma sätt 

endast kommer att avhandla Nordhaus kritik mot Stern.  

Studien består av sju avsnitt. I avsnitt 1-3 illustreras problemet med den globala 

uppvärmningen och läsaren får en beskrivning av de begrepp och teorier som kommer att 

behandlas i uppsatsen. Avsnitt 4 beskriver syftet med miljöpolitiska styrmedel samt 
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koldioxidskatten som är ett av de verktyg som brukas. Dessa avsnitt utgör grunden för den 

djupare diskussion, i avsnitt 5, som kommer att fokusera på Stern och Nordhaus forskning 

angående diskontering av värdet på de skador klimatförändringen ger upphov till och hur vi 

bör agera för att på bästa sätt undvika dessa. Ett eget underavsnitt har tillägnats Nordhaus 

kritik mot Stern. I avsnitt 6 konstruerar vi en regressionsmodell och genomför ett enskilt test 

av koefficienten för koldioxidskatt för att testa skattens effekt på koldioxidutsläppen. I avsnitt 

7 följer en analys av resultatet med en diskussion om vilka hinder och möjligheter som berör 

studien. Slutsatserna återfinns i avsnitt 8.  

2. Bakgrund 

2.1 Världens största marknadsmisslyckande 

”De allmänna tillgångarnas tragedi” är ett problem som uppstår då konsekvenserna av några 

få individers nytta av förorening av luft och andra klassiska exempel som utfiskning av hav 

och skövling av regnskogar drabbar hela samhället och framtida generationer. Kostnaden är 

stor och delas av många trots att den ekonomiska vinningen av denna misskonsumtion endast 

tillfaller några få. Problemet ligger i att de allmänna tillgångarna inte har någon ägare och 

därmed inte något pris. Detta resulterar i att det inte finns några ekonomiska incitament för 

enskilda individer att minska sitt användande av dessa resurser. Denna typ av konsumtion är 

sannolikt den väsentligaste förklaringen till dagens miljöförstöring.
7
 

Utsläpp av stora mängder växthusgaser leder till en högre medeltemperatur på jorden, ett 

resultat av fenomenet som kallas för den förstärkta växthuseffekten. Ju längre vi tillåter 

temperaturen att stiga, desto snarare kan jorden förstöras.
8
 Trots varningar från 

Intergovernmental Panel on Climate Change verkar inte många förstå allvaret. År 2010 slogs 

det ett dystert rekord i utsläpp av växthusgaser med totalt 30,6 miljarder ton.
9
 För att 2-

gradersmålet ska ha en chans att nås innebär det att alla utsläpp av växthusgaser måste minska 

med totalt 85 % mellan år 2005 och 2050. Trots att teknikeffektiviseringen är mycket kraftig 

och den förhållandevis höga tillförseln av förnybar energi så ligger utsläppsnivån just nu på 

190 % över målnivån som bör finnas 2050 för att nå 2-gradersmålet.
10

 Jordens temperatur har 

redan ökat med 0,6° C och den kommer att öka lika mycket till på grund av de senaste 

                                                           
7
 Johansson, 2010. 

8
 Naturvårdsverket, 2011a. 

9
 Jonstad, 2011. 

10
 Naturvårdsverket, 2007b. 
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utsläppen, detta kan vi inte undvika. International Energy Agency:s chefsekonom Fatih Birol 

menar att:  

”Om vi snart får se en kraftfull och beslutsam handling har vi fortfarande 

chansen att lyckas”.
11

  

Men han menar att det ser mörkt ut och syftar på att i valet mellan pengarna och livet väljer vi 

alltid pengarna.
12

  

2.2 Grad för grad ökar risken för konsekvenserna 

1 grad – så gott som omöjligt att undvika. Innebär en stor risk att glaciärer kommer att 

börja smälta och 300 000 människor kan komma att påverkas varje år med klimatrelaterade 

sjukdomar som malaria och diarré.
13

  

2 grader – temperaturtaket vi tror är möjligt. Troligtvis kommer värmeböljorna i Europa, 

som under år 2003 dödade tusentalspersoner, att komma tillbaka varje år. Mer än 60 miljoner 

människor riskerar att bli utsatta för malaria. Bidragen från jordbruken runt om i världen 

kommer minska och en halv miljard människor riskerar att svälta ihjäl. De kvarvarande 

glaciärerna kan komma att försvinna helt vilket leder till en minskning av utbudet av färskt 

vatten för många städer. Översvämningar runt kusterna påverkar mer än 10 miljoner 

människor. En tredjedel av jordens växt- och djurarter riskerar att utrotas.
14

  

3 grader – alltmer troligt. Alla försök att mildra katastroferna kan nu vara verkningslösa. 

Miljoner kvadratkilometer av Amazonas regnskog kommer vara i fara att brinna ner. Öken 

breder ut sig över södra Afrika, Australien och västra USA vilket gör att miljarder människor 

måste fly sina hem i sökande av vatten och mat. Tillgången till vatten kan komma att minska 

med ca 30- 50 % i Afrika och runt Medelhavet.
15

  

4 grader – en tickande bomb. I det här stadiet är den Arktiska permafrosten i ett kritiskt 

läge. Idag är viss mängd metangas och koldioxid bunden i marken men får jorden en ökning 

av 4 grader kommer dessa mängder troligtvis att frigöras ut i atmosfären. Arktis riskerar att 

försvinna permanent vilket leder till att isbjörnar och andra arter som lever där och är 

                                                           
11

 Jonstad, 2011. 
12

 Ibid. 
13

 Jha, 2009. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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beroende av isen dör ut. Italien, Spanien, Grekland och Turkiet blir öken och mellan- Europa 

kommer nå temperaturer på nästan 50 grader på sommaren.
16

 

5 grader och över – ett mardrömsscenario. Jorden skulle nu vara varmare än på 50 miljoner 

år. Största delarna av tropikerna och sub-topikerna kommer vara för varma för att vara 

beboelig. Ökningen av havsnivån hotar lågt liggande städer längs kusten.
17

 Dock skulle det 

inte vara första gången en temperaturökning av denna skala sker. I slutet av perioden Perm 

(för ca 299-251 miljoner år sedan),
18

 steg halterna av växthusgaser i luften så pass stor 

omfattning att den minskade syrehalten i atmosfären resulterade i att nästan allt liv på jorden 

dog ut.
19

  

3. Teori 

3.1 Externa effekter 

En externalitet är ett marknadsmisslyckande som uppstår då en agents beteende påverkar 

välfärden av en annan agent på ett sätt som sker utanför existerande marknader. Den inverkan 

som uppstår kan vara negativ, positiv eller ömsesidig vilket innebär att effekten slår tillbaka i 

form av en gentjänst. Negativa externa effekter uppstår i större omfattning än vad som är 

optimalt för samhället medan positiva externa effekter oftast uppstår i mindre omfattning än 

vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Effekten uppstår då individer och företag opererar 

på marknader med syftet att maximera nytta/vinst utan att ta hänsyn till effekten av 

konsekvenserna för att nå dit. Vid en negativ externalitet är produktionen för stor i förhållande 

till priset vilket visas av punkt b i figur 1. En effektiv samhällsekonomisk jämvikt uppnås i de 

fall där producenten inkluderar kostnaden för negativa externaliteter för sin produktion (punkt 

a i figur 1).
20

 

 

                                                           
16

 Jha, 2009. 
17

 Ibid. 
18

 Nationalencyklopedin. 
19

  Bojs, 2007. 
20

 Gravelle & Rees, 2004. Johansson, 2010. 



 9 

Externalitetsproblem kan lösas med hjälp av definierade äganderätter (Coase Teorem), skatter 

som internaliserar samhällets kostnader i individens eller företagets beslut,
21

 subventioner, 

regleringar samt utsläppsrättigheter som skapar en marknad.
22

 

Figur 1: Externa effekter på marknaden
23

 

 

3.1.1 Pigouskatter 

Pigouskatt är en åtgärd av som syftar till att internalisera de negativa externa effekterna
24

 så 

att ett samhällsekonomiskt pris uppnås.
25

 En skatt skapar en högre kostnad i form av dyrare 

miljöskadlig produktion eller konsumtion genom att skadan synliggörs i priset i syfte att styra 

resursanvändningen i en miljövänlig riktning. Detta påverkar konsumenternas och 

producenternas val som en direkt styreffekt men det fungerar även som en indirekt styreffekt 

om de skattemedel som inkommer används till miljöinsatser.
26

 Intuitionen av en pigouviansk 

skatt illustreras i figur 2. Företagets produktionsnivå är för hög vid Q och tar inte hänsyn till 

de negativa externaliteterna den höga produktionen orsakar samhället. 

Marginalkostnadskurvan för samhället, MSC, visar den kostnad samhället möter vilken 

inkluderar den negativa externa effekten. Marknadsmisslyckandet korrigeras genom att 

skadan prissätts och en skatt införs som tvingar företaget att minska sin produktion till den 

                                                           
21

 Gravelle & Rees, 2004. 
22

 Rosen & Gayer, 2008. 
23

 Johansson, 2010. 
24

 Gravelle & Rees, 2004. 
25

 Konjunkturinstitutet. 
26

 Naturvårdsverket, 2011b. 
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nivå som är samhällseffektiv det vill säga till Q*. Företagets marginalkostnadskurva, MPC, 

för produktion skiftar parallellt uppåt med skattens storlek till MPC+skatt. Kurvan som 

markerats med D visar marknadens efterfrågan. 

 

 

Figur 2: Pigouviansk skatt på negativ produktionsexternalitet
27

  

3.2 Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntan beskriver hur mycket vi bryr oss om framtiden gentemot idag. Med en 

diskonteringsränta på 0 % är framtida fördelar lika mycket värda som om de skulle inträffa 

idag. Ju högre värde på diskonteringsräntan desto mindre bryr vi oss om framtiden. När 

diskonteringsräntan ökar så bleknar värdet av framtiden snabbt till något obetydligt. Det 

implicerar att vi bryr oss mycket lite om att begränsa klimatförändringarna idag för att hjälpa 

framtida generationer.
28

 

Diskonteringsräntan, r, beskrivs av Ramsey-ekvationen och beror av tre faktorer: hur vi 

värdesätter framtida generationers välfärd
29

, δ (delta), hur snabbt människors nytta avtar vid 

ökad konsumtion
30

, η (eta), samt tillväxten per capita för konsumtion, g. På grund av att de tre 

faktorerna kan värderas olika blir diskonteringsräntan olika vid olika antaganden om de 

ingående parametrarnas värde. 

 

                                                           
27

 Rosen och Gayer, 2008. 
28

 Ackerman, 2009. 
29

 Benämns senare som tidspreferens 
30

 Benämns senare som elasticiteten av marginalnyttan med respekt på inkomst  
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Ramsey-ekvationen: 

     r = δ + ηg  

Om tillväxten per capita för konsumtion är konstant, g = 0, betyder det att diskonteringsräntan 

är r = δ. Hur starkt den ekonomiska tillväxten påverkar diskonteringsräntan bestäms också av 

storleken på η. Ett större värde på η medför en högre diskonteringsränta och därmed en lägre 

vilja att hjälpa de framtida generationerna (givet g > 0).  

Eftersom faktorn η även avgör hur stor vikt som läggs vid skador som drabbar rika i förhållande 

till fattiga inom varje generation samt generationer med olika välfärdsnivå betyder η = 0 att en 

krona är lika mycket värd för en rik som en fattig. Ibland annat Stern-rapporten antas η = 1, vilket 

ändrar synsättet. Det betyder att en 10 % ökning av konsumtionen ger en lika stor nyttoökning för 

en fattig (exempelvis för en fattig från 10 kr till 11kr och en rik från 1000 kr till 1100 kr).31 Skulle 

η > 1 medför det att en inkomstökning på 10 % är av större betydelse för en fattig person. 32 

4. Miljöpolitiska styrmedel 

Brister i institutioner ses som den grundläggande orsaken till klimatproblemen då det är i 

saknaden av äganderätter som samhällets långsiktiga intressen missgynnas. Ekonomiska 

styrmedel ses som ett kostnadseffektivt medel för att påverka förorenarnas beteenden. Syftet 

är att påverka prismekanismen för att uppnå det utsatta målet för utsläppsmängder.
33

 Sveriges 

regering vill ligga i framkant när det gäller ekonomiska styrmedel och teknisk utveckling för 

att bidra till hållbara klimatlösningar och verka pådrivande i internationella 

miljöförhandlingar.
34

  

4.1 Koldioxidskatt – ett verktyg mot växthuseffekten 

För att minska koldioxidutsläppen infördes en koldioxidskatt i Sverige som en del av 

reformeringen av skattesystemet den 1 januari 1991. Koldioxidskatten låg vid införandet på 

250 kr per ton men har sedan dess ökat till 1050 kr per ton för hushållen år 2010. För 

industrin sänktes skatten drastiskt 1992 för att sedan successivt öka för att nå 221 kr per ton år 

2010.
35

 Av den generella nivån på skatten betalar jordbruk, skogsbruk och vattenbruk 21 %.
36

 

                                                           
31

 Naturvårdsverket, 2007a. 
32

 Ackerman, 2009. 
33

 Johansson, 2010. 
34

 Regeringen, 2009. 
35

 Sjöström, 2011. 
36

 Naturvårdsverket, 1997. 
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Mervärdesskatt på energi infördes 1990, som en del i den stora skattereformen. Momsen ökar 

energipriset för den enskilda konsumenten men inte för näringslivet som har möjligheten att 

utjämna momsen på insatsvaror mot momsen på produktionen.
37

 

Miljöavgiftsutredningen (MIA) som föreslog införandet av koldioxidskatten, förutsåg att 

styreffekten av skatten skulle bli begränsad, speciellt på kort sikt. Staten såg skatten som 

något positivt för statskassan eftersom de räknade med ökade skatteinkomster. 

Koldioxidskatten följer lagen om skatt på energi och tas ut på samtliga fossila bränslen. 

Nivåerna för skatten bestäms i relation till det genomsnittliga kolinnehållet i varje bränsle. 

Varje år beräknas koldioxidskatten om med hänsyn till den rådande inflationen. De bränslen 

som omfattas av koldioxidskatt omfattas också av energiskatt.
38

Den generella skattenivån ska 

höjas för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk samt för fossila bränslen som används i 

industrin utanför EU-ETS till 60 % enligt ett klimatpolitiskt beslut från 2009. Beslutet ska 

genomföras till år 2015 med en höjningsetapp på 30 % till 2011.
39

 

Enligt Naturvårdsverket har koldioxidskatten bidragit till att utsläppen av koldioxid minskat. 

Dock så är det svårt att veta exakt hur mycket utsläppen har minskat till  följd av 

koldioxidskatten, speciellt eftersom bränslena beskattas av både koldioxid- och energiskatter. 

Skillnaden mellan dem är att koldioxidskatten är ett träffsäkrare instrument att minska 

utsläppen eftersom den utgår i proportion till bränslenas kolinnehåll. Enligt en intervju med 

Patrik Söderholm
40

 professor i energi- och miljöekonomi på Luleå Universitet är 

koldioxidbeskattningen ett effektivt styrmedel. Det behövs ett styrmedel som skapar 

efterfrågan på koldioxidreducerande åtgärder och det gör koldioxidskatten. Han menar också 

att det behövs en kraftfull teknikpolitik som gynnar ny teknik som gör det billigare att möta 

framtida ambitiösa klimatmål. 

Industrisektorn har lägre skatt på fossila bränslen än övriga sektorer på grund av 

internationella konkurrensskäl. På grund av detta  finns det risk att kostnadseffektiva 

utsläppsminskningar i Sverige uteblir. Liknande snedvridningseffekter sker för bränslen som 

används för elproduktion på grund av skattebefrielse men flera bedömningar hävdar att 

koldioxidskatten kommer få större effekt på lång sikt. Den långsiktiga effekten beror även på 

förväntningarna om framtida beskattningar samt prisrelationer och inte bara på den nuvarande 
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40
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prisnivån. Statens önskan att få ökade skatteinkomster är uppfylld på grund av den låga 

priselasticiteten på fossila bränslen på kort sikt.
41

 

5. Tidigare forskning 

5.1 Sir Nicholas Stern 

Sir Nicholas Sterns rapport, The Economic of Climate Change utkom år 2006 i England. 

Stern arbetade tidigare som chefsekonom på världsbanken och hans rapport fokuserar främst 

på diskontering och skadekostnader. Stern baserar sina uträkningar på en Integrated 

Assessment Model som är en modell som bygger på en mängd antaganden. Parametrarna som 

har betydande påverkan är diskonteringsräntan, klimatkänslighet och skadefunktionen.
42

 Stern 

beskriver samhällets kostnader i procent av BNP och han menar att om vi inte agerar nu 

kommer de totala kostnaderna på grund av klimatförändringarna att motsvara minst 5 % av 

världens totala BNP i förlust per år, nu och för all framtid. Det finns risker för ytterligare 

förluster och skadorna skulle kunna stiga upp till 20 % eller mer av BNP. Kostnaden för oss 

att agera nu uppgår endast till cirka 1 % av världens BNP.
43

 Enligt Stern finns det stora risker 

att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären kommer att fördubblas till år 2035 jämfört 

med förindustriell nivå och det skulle göra det omöjligt att begränsa uppvärmningen av 

jordens medeltemperatur till två grader. Han menar också att det finns en risk på över 50 % att 

jordens medeltemperatur kan stiga med mer än 5 grader. En så våldsam förändring skulle bära 

med sig stora geografiska förändringar som följd. Han menar att de närmaste två-tre årens 

klimatförändringar inte går att förhindra men det är inte omöjligt att skydda samhället och 

ekonomin till viss del från katastroferna vi står inför längre fram. Stern redogör i sin rapport 

tre huvudområden för att komma tillrätta med problemen och det är att sätta ett pris på utsläpp 

via skatt, utsläppshandel eller reglering, erbjuda bättre information och utbilda vad vi kan 

göra för att förhindra klimatförändringen samt stödja teknisk utveckling och 

energieffektivisering.
44

  

Stern kommer fram till sin slutsats om de stora förlusterna av BNP (upp till 20 % av BNP) på 

grund av sin låga diskonteringsränta som ligger på 1,4 % 
45

 per år.
46

 Hans tidspreferens är 0,1 
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% medan andra forskare, exempelvis Nordhaus, har valt ett värde på upp till 3 %.
47

 Han 

menar att den enda anledningen till att vi inte skulle värdera framtiden lika mycket som nuet 

är att den kanske inte kommer att finnas där över huvudtaget (men sannolikheten att jorden 

skulle gå under uppskattas till 0,1 % per år).
48

  

5.2 William Nordhaus 

Nordhaus modell DICE (Dynamic Integrated assesment model of Climate and the Economy) 

länkar samman de faktorer som påverkar ekonomisk tillväxt, koldioxidutsläpp, 

koldioxidcykeln, klimatförändringar, klimatskador och miljöpolitik. Utifrån neoklassisk 

tillväxtteoris synvinkel visar DICE de ekonomiska aspekterna av klimatförändringar. Det 

innebär att man avstår från konsumtion idag till förmån för mer konsumtion i framtiden 

genom investeringar i kapital, teknologi och utbildning.  

Nordhaus pekar på att den ekonomiska historien visar att det mest effektiva för att förhindra 

klimatförändringarnas konsekvenser är att använda marknadssignaler. Han syftar i första hand 

på högre priser på koldioxidbränslen för att ge samhället signaler och motivation att ändra sin 

energianvändning och reducera koldioxidutsläppen. Långsiktigt skulle högre koldioxidpriser 

generera inspiration till företag att utveckla nya teknologier och för att underlätta övergången 

till en framtid av låg användning av fossila bränslen.
49

 

Diskonteringsräntan är speciellt viktig för klimatpolitiken eftersom dess påverkan är så långt 

fram i tiden. Det som föreslås i DICE modellen är att använda den uppskattade 

marknadsavkastningen på kapital som diskonteringsränta. Den uppskattade 

diskonteringsräntan i modellen har som genomsnittsvärde 4,1 % per år under nästa 

århundrade. Detta betyder att klimatskador som värderas till $100 om 100 år värderas till $2 

idag. Diskonteringsräntan är satt högt för att reflektera att investeringar i att reducera framtida 

klimatskador borde konkurrera med investeringar som genererar höga avkastningar.
50

 

Nordhaus modell DICE-2007 liknar den som används i Sterns rapport men med en värdering 

av tidspreferens på 3 % som sakta minskar till 1 % under 300 år istället för 0,1 % som Stern 

använder. Välfärden av framtida generationer är av mindre vikt än den nuvarande 

generationens välfärd enligt Nordhaus modell. Han finner att förebyggande mått som en skatt 
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på koldioxidutsläpp verkligen behövs, men i mycket mindre omfattning än Stern 

rekommenderade. Nordhaus pratar även, likt Stern, om klimatförändringarnas ekonomiska 

konsekvenser som en kostnad i procent av BNP. Han menar att skadorna av 

klimatförändringarna eventuellt kan uppgå till 2,5 % av global BNP år 2100.
51

  

5.3 Nordhaus kritiserar Stern-rapporten 

Resultaten som Stern kommer fram till gällande kostnaden som andel av BNP är mycket olik 

resultaten från tidigare ekonomiska modeller som använder samma grunddata och analytiska 

struktur anser Nordhaus. Ekonomiska analytiker har letat efter strategier för att balansera 

kostnaderna för att agera med kostnaderna av att vara passiv. Syftet med studierna är att hitta 

ett argument för att kunna införa omedelbara begränsningar av växthusgaserna, men 

svårigheterna består av med hur mycket och hur snabbt vilket Stern har svarat på i sin rapport. 

Nordhaus kommenterar det Stern säger om behovet att öka priset på koldioxidutsläppen.
52

 

“Creating a transparent and comparable carbon price signal around the world is 

an urgent challenge for international collective action.”
53

 

Citatet innebär att det är avgörande att ha samordnad koldioxidskatt för att ge incitament till 

företag och hushåll att minska utsläppen och att stimulera forskning och utveckling för 

koldioxidsnåla teknologier. Koldioxidpriserna måste öka för att överföra de sociala 

kostnaderna av växthusgasutsläppen till dem som släpper ut dem. Nordhaus anser att denna 

enkla ekonomiska insikt saknas i de flesta politiska diskussioner rörande klimatförändringen. 

Stern-rapportens syn på politiken härstammar från extrema antaganden om tidspreferens och 

förespråkar därför en låg diskonteringsränta. Kombinerat med andra antaganden förstorar 

detta de ekonomiska effekterna i en avlägsen framtid.  Om vi skulle använda oss av en mer 

traditionell diskonteringsränta som används i andra globala analyser (av regeringar, 

konsumenter eller affärsverksamheter) skulle Stern-rapportens
54

 dramatiska resultat försvinna 

enligt Nordhaus.
55

 

Den tillväxtakt som används i både Nordhaus och Sterns modeller är 1,3 % och Nordhaus 

menar att om vi använder oss av rapportens filosofi skulle det innebära ett mycket högre totalt 

sparande i framtiden jämfört med idag. Det globala sparandet per capita ligger idag på cirka 
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$10,000 och enligt rapportens antaganden kommer detta att växa med 1,3 % per år till cirka 

$130,000 inom två århundraden. Nordhaus anser därför att rapportens argument för att agera 

kraftfullt idag inte är tillräckligt motiverad och ifrågasätter Sterns etiska inställning till att vi 

har en plikt att kraftigt reducera nuvarande konsumtion för att förbättra välfärden för de 

kommande (rika) generationerna.
56

 

Stern däremot argumenterar att det är oförsvarligt att fatta långsiktiga beslut med en positiv 

diskonteringsränta som betyder att framtida generationers välfärd är mindre viktig jämfört 

med dagens generationer.
57

 

“[Our] argument … and that of many other economists and philosophers who 

have examined these long-run, ethical issues, is that [a positive time discount 

rate] is relevant only to account for the exogenous possibility of extinction.”
58

 

Denna poäng stöds av argumentet att en positiv tidspreferens skulle leda samhället till att 

ignorera stora kostnader som kan uppstå i framtiden. Tidspreferensen i rapporten är 0,1 % per 

år, och underbyggs av uppskattningen att risken att jorden skulle gå under i framtiden är 

minimal, men inte obefintlig.
59

 

Rapporten argumenterar att en grundläggande etik kräver neutralitet mellan 

generationsgränserna som representeras av en tidspreferens nära noll. En etisk ställning skulle 

vara att varje generation borde lämna minst lika mycket av det totala samhällskapitalet 

(materiellt, naturligt, mänskligt och tekniskt) som de fått ärva. Ett annat alternativ skulle vara 

ett Rawlsiskt perspektiv anser Nordhaus. Det innebär att samhällen borde maximera den 

ekonomiska välfärden för den fattigaste generationen. Den etiska innebörden av den politiken 

skulle vara att dagens konsumtion skulle behöva öka kraftigt för att återspegla de förväntade 

framtida förbättringarna i produktivitet. Ett ytterligare tillvägagångssätt är att anta 

försiktighetsprincipen där samhällen maximerar mängden varor som kan behövas i 

krissituationer. Detta kan involvera att ha ett förråd av vaccin, olja, frön och vatten om det 

finns risk för hungersnöd eller liknande.
60

 

                                                           
56

 Nordhaus, 2007b. 
57

 Ibid. 
58

 Ibid. 
59

 Ibid. 
60

 Nordhaus, 2007b. 



 17 

5.3.1 Alternativa diskonteringsstrategier, DICE-2007 modellen 

Nordhaus anser att det i princip är omöjligt för dem som inte är insatta i den här typen av 

modeller att förstå de detaljerade resultaten i rapporten. Förståelsen av analysen har dessutom 

gjorts svårare eftersom en detaljerad uträkning bakom rapporten inte har gjorts tillgänglig. 

Nordhaus använder sin egen modell, DICE-2007 för att uppskatta den optimala politiken och 

för att göra parameterjusteringar som blir parallella antaganden till Sterns uträkningar. Den 

analytiska strukturen i DICE-2007 är identisk med den i rapporten och förenar de senaste 

data-, ekonomi- och naturkunskaperna, samt använder en tidspreferens på 1,5 % per år och en 

elasticitet av marginalnytta med respekt på inkomst på två. Måttet på parametrarna är valda 

för att vara konsistenta med marknadsräntan och nivån på sparandet.
61

 

För att illustrera detta genomför Nordhaus tre så kallade runs varav vi ser på två av dem: 

Run 1: Optimal klimatförändringspolitik i DICE-2007 modellen. 

Run 2: Optimal klimatförändringspolitik genom att använda Stern-rapportens tidspreferens 

”nära-noll”. 

Samhällskostnaden av koldioxid är den marginella skadan som är orsakad av ytterligare ett 

ton koldioxidutsläpp. I en ekonomi utan koldioxidskatt skulle samhällskostnaden av 

koldioxidutsläpp överstiga koldioxidpriset medan i en ekonomi med skatt så är 

koldioxidskatten lika med samhällskostnaden av koldioxidutsläppen och täcker därmed 

kostnaden av den negativa externa effekten. Run 1 beräknar att det optimala koldioxidpriset år 

2015 ska vara $35
62

 per ton koldioxidutsläpp och som senare ska stiga till $85 år 2050, och 

$206 år 2100.
63

 Den optimala nivån av utsläppsminskningar är 14 % år 2015 och ökar till 25 

% år 2050 och 43 % år 2100. Denna bästa möjliga väg leder till en beräknad ökning av den 

globala medeltemperaturen från år 1900 till 2100 med runt 2,3 grader Celsius.
64

  

Resultaten från DICE-2007 modellen skiljer sig från rapportens. Rapporten beräknar att den 

nuvarande samhällskostnaden av koldioxid i ekonomin utan skatt är $350 per ton 

koldioxidutsläpp i 2005-års priser. Det betyder att resultatet är 10 gånger större än det i DICE-

2007 modellen. Nordhaus anser, igen, att de höga samhällskostnaderna och de kraftiga 

utsläppsminskningarna som Stern förespråkar beror på hans låga tidspreferens. Det är på 
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grund av detta som Nordhaus använder sig av Run 2. Skillnaden gentemot det första 

experimentet är antagandet om tidspreferens som i det andra är ändrad till 0,1 % per år och 

elasticiteten av marginalnyttan med respekt på inkomst är ändrad till ett. Detta leder till en 

dramatisk ändring i klimatförändringspolitiken.  Det optimala koldioxidpriset för år 2015 i 

DICE-2007 modellen ökar från $35 (Run 1) till $360
65

 per ton koldioxidutsläpp (Run 2). 

Storleken på de effektiva utsläppsminskningarna ändras också och blir mycket större med 

minskningar på 53 % år 2015. Den höga siffran beror på att framtida skador hotar att inträffa 

redan idag istället. Det senare experimentet bekräftar intuitionen att en låg diskonteringsränta 

på kapital leder till ett mycket högt inledande koldioxidpris och en mycket skarp inledande 

minskning av utsläppen. Nordhaus anser dock att det inte bara är diskonteringsräntan som 

bestämmer den höga nivån på koldioxidskatten i Run 2 utan det är en kombination av 

elasticiteten av marginalnyttan med respekt på inkomst och tidspreferens.
66

 

Experimenten belyser den centrala olikheten mellan rapporten och många andra ekonomiska 

modeller. Olikheterna ligger i antaganden om diskonteringsräntan som är innesluten i 

modellen. Stern erhåller för låg nivå på avkastningen och för hög nivå på sparandet i 

rapporten än vad som ges i de faktiska makroekonomiska data.
67

 

Nordhaus drar slutsatsen att det finns många perspektiv och åsikter om hur vi kan minska den 

globala uppvärmningen, men ingen förståndig beslutsfattare borde basera jordens framtid på 

en enda modell eller en nations etiska åsikter. Han menar att vi måste förena samtliga åsikter 

till en samling av alternativa scenarion och sedan bestämma vilken av analyserna som bör 

följas, först efteråt visar sig vilket som var rätt beslut. De är just dessa analyser som Stern 

saknar i sin rapport.
68

 

6. Koldioxidskattens påverkan på koldioxidutsläppen 

Som beskrivits i tidigare avsnitt så menar både Stern och Nordhaus att ett pris på 

koldioxidutsläpp är ett av huvudområdena för att komma tillrätta med klimatförändringarna. 

Vi ämnar göra en kvantitativ undersökning genom att skatta en linjär regressionsmodell och 

enskilt testa om koldioxidskatten haft en negativ påverkan på koldioxidutsläppen i Sverige. Vi 

använder tidseriedata från perioden 1991-2010 vilket ger tjugo observationer. Vi hade önskat 

                                                           
65

 Motsvarar 2700 kr beräknat på 2005 års genomsnittliga växelkurs. (1USD= 7,4 SEK)  
66

 Nordhaus, 2007b. 
67

 Ibid. 
68

 Ibid. 



 19 

längre tidsserier då få observationer ökar osäkerheten i resultatet men det är omöjligt i vårt 

fall då koldioxidskatten infördes så sent som 1991. Miljöpolitiska styrmedel tycks ha en 

fördröjningseffekt som spelar in vid användning av korta tidsserier. Risken är att effekten av 

koldioxidskatten inte hunnit visa sig på utsläppsmängderna ännu. 

6.1 Urval av variabler 

Urvalet av variabler görs med hjälp av en korrelationsmatris ur vilken vi kan utläsa huruvida 

det finns linjära samband mellan den beroende variabeln, koldioxidutsläpp i ton per år i 

Sverige, och de oberoende variablerna. De variabler som vi undersöker korrelationen emellan 

är koldioxidutsläpp i ton per år i Sverige, skattesatsen t kr per ton koldioxidutsläpp, 

Bruttoinvesteringar i näringslivet i förhållande till BNP, hushållens skulder som andel av 

disponibel inkomst, hushållens sparande som andel av disponibel inkomst samt BNP per 

capita.
69

 Då flera oberoende variabler korrelerar med varandra uppstår 

multikollinearitetsproblem
70

 med icke signifikanta t-test och teckenbyte för koefficienten. För 

att åtgärda multikollinearitetsproblemet kan man exkludera den eller de variabler som har hög 

korrelation med övriga. Vår studie syftar till att enskilt testa koldioxidskatten och därför väljer 

vi att endast skatta en modell med koldioxidskatten som beroende variabel. Övriga variabler 

väljs bort även av den anledningen att många av de övriga variablerna är relativt högt 

korrelerade med varandra. Dock skulle det vara intressant att använda BNP i modellen då den 

visar landets ekonomiska aktivitet och vi tror att tillväxten i BNP påverkar utsläppen. Likaså 

skulle det vara intressant att använda oss av variabeln investeringar i näringslivet då vi tror att 

den förklarar en ökad produktion i framtiden vid ökade investeringar vilket sannolikt borde 

leda till ökade koldioxidutsläpp. En implikation är dock om företag väljer att investera i 

exempelvis miljövänlig teknik och energieffektivare maskiner, då borde variabeln ha en 

negativ inverkan på koldioxidutsläppen med tanke på den miljövänligare produktion som 

följer. Den modell vi skattar mestår av:  

CO2tonS är den beroende variabeln och står för koldioxidutsläpp i ton per år för Sverige. Data 

för variabeln är hämtad från Ekonomifakta.
71
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tCO2 representerar skattesatsen på koldioxidutsläpp inom industrin. Skattesatsen ges i kronor 

per ton koldioxidutsläpp. Vi tror att variabeln kommer att ha en negativ påverkan på 

koldioxidutsläppen, det vill säga att en höjd skattesats leder till minskade koldioxidutsläpp.
72

 

6.2 Presentation av regressionsmodell 

Teoretisk modell: Y = β0 + β1x + ε 

Skattad modell: CO2tonS = β0 + β1tCO2 + ε 

Modell: CO2tonS = 645 – 0,411tCO2 

 

Tabell: 1 Koefficienter, t-värde och P-värde  

Predictor Koefficient T-värde P-värde 

Konstant 645 23,70 0,000 

tCO2 -0,411 -2,68 0,015 

 

Tabell 2: F-värde och förklaringsgrad 

Förklaringsgrad F-värde P-värde 

28,6 % 7,20 0,015 

 

I tabell 2 ovan kan vi utläsa att F-testet är signifikant vilket ger empiriskt stöd för att det finns 

en relation mellan koldioxidskatten och koldioxidutsläppen. Modellen tycks förklara upp till 

28,6 % av variationen i den beroende variabeln vilket vi anser som ett väldigt bra mått med 

tanke på empiriska data..  

6.3 Vår hypotes 

För att fastställa om resultatet är signifikant eller endast beror på slumpen görs ett hypotestest. 

Två hypoteser upprättas där nollhypotesen utformas så att ingen effekt föreligger på utfallet 

medan mothypotesen syftar på motsatsen. Sannolikheten att nollhypotesen felaktigt förkastas 

motsvaras av signifikansnivån.
73

 För att undersöka vår frågeställning ställer vi upp 

hypoteserna:  
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H0: βj =0         Koldioxidskatten tycks inte ha någon påverkan på 

koldioxidutsläppen. 

H1: βj <0         Koldioxidskatten tycks ha en negativ påverkan på 

koldioxidutsläppen. 

Ett signifikant resultat skulle tyda på att koldioxidskatten har en negativ inverkan på 

utsläppen. Detta skulle då vara förenligt med de åsikter vi studerat i Stern och Nordhaus 

rapporter. Att skatten är ett betydelsefullt styrmedel för att komma tillrätta med 

utsläppsproblemen. Skulle vi däremot behöva förkasta mothypotesen till förmån för 

nollhypotesen har vi i den här studien inte tillräckligt med belägg för att bevisa att 

koldioxidskatten har den förväntade påverkan på utsläppen som vi förmodat. 

6.3.1 T-test 

Huruvida nollhypotesen förkastas eller ej bestäms genom att jämföra det t-värde resultatet 

visar med ett kritiskt värde som fastställs i en distributionstabell genom antalet frihetsgrader
74

 

på vald signifikansnivå. För att resultatet skall bedömas signifikant krävs att t-värdet ligger 

bortom det kritiska värdet, i vårt fall till vänster om det kritiska värdet.
75

 

 
Vi vill testa om koefficienten för koldioxidskatten är signifikant mindre än noll med en 

signifikansnivå på 5 % . 

T-värdet beräknas enligt formeln: 

 

H0 förkastas då tobs < tn-k-1,α = t20-1-1,0,05 = t18,0,05 = -1,734 

Ur Tabell 1 kan vi utläsa att observerat t-värde är tobs=-2,68 vilket är mindre än den kritiska 

gräns vi satt upp i t-distributionens vänstra svans motsvarande t=-1,734. Vi har ett signifikant 

resultat och förkastar nollhypotesen till förmån för mothypotesen att koefficienten för 

koldioxidskatten är mindre än noll och därmed har en negativ inverkan på koldioxidutsläppen.  
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6.4 Metodkritik 

Det finns en stor osäkerhet förknippad med resultatet på grund av att vi använder korta 

tidsserier (t=1991-2010). Att vi inte har inkluderat fler variabler beror på svårigheter med 

korrelation mellan förklarande variabler. Detta är vanligt förekommande bland tidsseriedata 

trots att det kanske inte i själva verket finns ett kausalt samband. Detta försvagar studien i den 

mening att vi kanske exkluderar variabler som har en väsentlig kausalitet. Andra metoder 

skulle kunna undersökas för att kunna ge ett bättre och kanske mer säkert statistiskt resultat. 

Som nämnts tidigare så är det svårt att isolera effekten av ett enskilt styrmedel och ingen 

hänsyn tas till indirekt påverkande variabler eller andra mindre (vad vi anser) betydande 

variabler som ej är inberäknade. En ytterligare aspekt värd att notera är att styrmedel och 

miljöpolitiska åtgärder ofta har en fördröjningseffekt vilket kan påverka resultatet till det 

observerade då vi inte tillämpat koldioxidskatten i särskilt många år.  
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7. Analys och resultat 

Vi har studerat åsikterna hos Stern och Nordhaus gällande diskontering av framtida 

ekonomiska konsekvenser till följd av klimatförändringen. Diskonteringsräntan avgör när vi 

ska agera för att stoppa den globala uppvärmningen men uppfattningarna i samhället är skilda 

om vad som bör göras eftersom det handlar om en avvägning av hur vi värderar de 

ekonomiska konsekvenserna klimatförändringen bär med sig. Vilka värden som är de rätta på 

de tre faktorerna i Ramsey-ekvationen som fastställer diskonteringsräntan är en svår sak att 

avgöra. Valet av diskonteringsränta handlar inte om ren logik utan mer om etiska värderingar 

vilket gör det omöjligt för vetenskapen att enas. Bör vi som Stern hävdar, ha en 

diskonteringsränta på 1,4 % eller på 4,1 % som Nordhaus föredrar? Den tidspreferens som 

Stern argumenterar för upplevs aktuell med tanke på situationen vi befinner oss i idag. Stern 

bygger argumenten för sin låga tidspreferens på sannolikheten att jorden kommer gå under är 

näst intill obefintlig och att vi därför bör värdera framtiden nästan lika mycket som nuet. I 

Nordhaus modell sätts tidspreferensen högre än i Sterns modell och Nordhaus anser att Sterns 

argument inte är tillräckligt motiverade av den anledningen att Stern-rapportens antaganden 

om tidspreferens och elasticiteten av marginalnytta med respekt på inkomst skulle leda till ett 

högre sparande än vi har idag. Framtida generationer kommer att vara rikare än vi är idag och 

det finns därför ingen anledning att reducera nuvarande konsumtion i den drastiska 

omfattning som Stern menar är nödvändig. Sannolikheten att jorden skulle gå under ökar dock 

i takt med fortsatta koldioxidutsläpp till följd av vår överkonsumtion varvid det enligt oss bör 

göras plats för en diskussion om en diskonteringsränta som ökar med tiden. 

Stern och Nordhaus modeller är båda eniga om att vi ska agera mot klimatproblemen för att 

undvika de ekonomiska konsekvenserna i framtiden. Stern anser att det är mycket bråttom och 

att vi bör agera direkt och aggressivt eftersom att vi i framtiden kan komma upp till en 

kostnad av 20 % av världens globala BNP årligen om vi inte gör något nu. Nordhaus 

spekulerar också i kostnader av BNP, men tror att kostnaderna ”endast” kan komma upp till 

2,5 % av BNP och det år 2100.  

Stern kritiseras av många forskare för sina radikala åsikter som enligt Nordhaus beror på hans 

låga tidspreferens som snedvrider kostnaderna av BNP, den optimala nivån på 

koldioxidutsläpp samt nivån på det optimala koldioxidpriset. Med andra ord är inte jorden så 

illa ute som Stern vill hävda. Nordhaus bevisar intuitionen med hjälp av sin modell DICE-
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2007 i två experiment. Vi kan jämföra Nordhaus resultat som i det första experimentet ger oss 

ett optimalt koldioxidpris på $35 per ton år 2015 jämfört med Stern som ger oss ett 

koldioxidpris på $350 per ton. I sitt andra experiment använder sig Nordhaus av samma 

modell men med Stern-rapportens antaganden med en tidspreferens på 0,1 och en elasticitet 

av marginalnytta med respekt på inkomst på ett. Nordhaus får ett liknande resultat som Sterns 

eget, $360 per ton koldioxid.  

Resultaten skiljer sig åt men det Nordhaus och Stern är eniga om är att koldioxidskatten är ett 

effektivt styrmedel, vilket de båda förespråkar i sina modeller. Även Naturvårdsverket tycker 

att koldioxidskatten är en bra början på att hantera klimatproblemen och enligt dem har 

koldioxidskatten bidragit till att utsläppen av koldioxid har minskat.  

I vår metoddel testade vi signifikansen av koefficienten på koldioxidskatten. Testet prövade 

parameterns trovärdighet enskilt och resultatet visar att koldioxidskatten har en signifikant 

negativ påverkan på koldioxiden på en 5 % nivå, vilket innebär att en ökad skattesats minskar 

utsläppen. Resultaten ska tolkas med försiktighet då det råder stor osäkerhet gällande 

modellen som ej tar hänsyn till styrmedels samverkan vilket kan spela in med tanke på att 

koldioxidskatten ofta kombineras med energiskatten men även effekten av andra styrmedel 

kan spela in. Det är dessutom svårt att dra definitiva slutsatser på grund utav den osäkerhet 

som råder gällande den korrelation som är vanligt förekommande i tidsserier. Vi väljer ändå 

att använda resultatet som en antydan på ett tänkbart utfall och att resultatet i vår 

undersökning ger en indikation på att vi är på rätt väg genom att använda koldioxidskatt som 

ett styrmedel mot den globala uppvärmningen. Dock kan vi se i Tabell 4 i bilaga 1 att 

koldioxidskatten i industrin är tämligen låg jämfört med de priser på utsläpp som Stern och 

Nordhaus förespråkar (även om deras priser avser år 2015 så kommer priserna i Sverige inte 

hinna stiga till samma nivå på tre år)
76

. Anledningen till det anser vi är politikernas storlek på 

diskonteringsräntan som enligt Patrik Söderholm är relativt hög, runt 4 %. 

Diskonteringsräntan kan kopplas samman med koldioxidskattens storlek och därmed förklara 

de låga priserna på koldioxid inom industrin eftersom en hög diskonteringsränta innebär att vi 

värderar framtiden svagt och vi är inte beredda att använda styrmedel i den drastiska 

omfattning som Stern och Nordhaus förespråkar idag. 

                                                           
76

 Jämför Nordhaus pris på 260 kr/ton och Sterns pris på 2700 kr/ton som är beräknat för år 2015 med de 221 

kr/ton skatten ligger på idag. 
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8. Slutsats  

Det är inte logiken som beskriver vilken diskonteringsränta vi bör ha, utan vilka etiska 

värderingar vi besitter. En positiv diskonteringsränta kan leda till att samhället ignorerar stora 

kostnader som förekommer i avlägsen framtid eftersom de inte anser att framtiden är lika 

viktig. Vi anser att framtiden i högsta grad är viktig men resonerar att ju mer vi tillåter 

koldioxidutsläppen att fortsätta desto större risk att någon framtid inte kommer att existera.  

Vår undersökning visar att Sverige är på rätt väg med att minska utsläppen med 

koldioxidskatten som styrmedel. Vi bedömer också att koldioxidskatten leder till en ökad 

medvetenhet och ger incitament för att arbeta mot en miljövänlig framtid. Kanske är det just 

på denna utvecklingssträcka vi befinner oss på nu och enligt Nordhaus har skatten agerat som 

en signal till en revolution i utvecklingen av miljöeffektiv teknik. Resonemanget är inte helt 

osannolikt med tanke på de senaste årens etanol-, el- och hybridbilar, miljölampor, kläder av 

återvunnet material etc. Att använda sig av en skatt på koldioxidutsläpp sänder dessutom ut 

prissignaler och skapar incitament till minskning av utsläppen oavsett initial utsläppsmängd.  

Vi anser att ett problem ligger i att skatten är för låg och mycket lägre än det Nordhaus och 

framförallt Stern förespråkar vara en optimal nivå men så länge politikernas 

diskonteringsränta är relativt hög kommer priserna inte ändras avsevärt eftersom 

diskonteringsräntan bestämmer hur aggressivt vi använder miljöpolitiska styrmedel. För att 

överföra de kostnader som orsakas samhället till dem som ger upphov till utsläppen måste 

koldioxidpriserna öka. Ett annat problem ligger i att Sverige är ett litet land och släpper ut 

små mängder utsläpp relativt resten av världen så även om koldioxidskatten leder till en 

avsevärd minskning av koldioxidutsläppen nationellt sett så kommer det inte att göra någon 

större skillnad i ett globalt perspektiv. Det vi kan hoppas på är att Sverige framstår som en 

förebild för andra länder så vi slutligen kan få en helt miljövänlig planet.  

Förslag till vidare studier är att mer ingående ta reda på regeringens diskonteringsränta och 

dess underbyggande argument. Intresset för hur vår egen regering diskonterar växte under 

uppsatsens gång. Till följd av att vi i vår slutsats kommer fram till att koldioxidskatten inte är 

tillräckligt aggressiv skulle det därför vara intressant med en fortsatt studie som behandlar den 

snedvridna konkurrens som kan uppstå internationellt med en högre koldioxidskatt då vi inte 

tagit hänsyn till detta perspektiv i vår studie. 
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Bilaga 1  

Tabeller 

Tabell 3: Korrelationsvärden (P-värden i parentes) 

 BNP/capita Skattesats t 

kr/kgCO2 

CO2 

Sverige 

Invest. i 

näringsliv 

Hushållsskulder 

% av DI 

Skattesats t 

kr/kg CO2 

0,668 

(0,001) 

    

CO2 Sverige -0,691  

(0,001)            

-0,535 

(0,015) 

   

Invest. i 

näringsliv 

0,559  

(0,010)           

0,690             

(0,001) 

-0,438 

(0,053) 

  

Hushållskulder 

% av DI 

0,909 

(0,000) 

0,635   

(0,003)          

-0,770 

(0,000) 

0,547 

(0,013) 

 

Andel 

sparande av DI 

-0,252            

(0,284) 

-0,395              

(0,085) 

0,051 

(0,831) 

-0,104 

(0,664) 

0,055 

(0,831) 

 

 

Tabell 4: Skattesats på koldioxidutsläpp inom industrin 1991-2010.
77

 

 

År 

Koldioxidskatt  

kr/ton  

1991 250 

1992 63 

1993 80 

1994 88 

1995 88 

1996 93 

1997 185 

1998 185 

1999 185 

2000 185 

2001 185 

2002 189 

2003 190 

2004 191 

2005 191 

2006 193 

2007 195 

2008 212 

2009 221 

2010 221 

                                                           
77

 Sjöström, 2011. 



 30 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 Hur mycket finansiella medel används till miljöpolitiken i Sverige, alternativt 

investeringar, subventioner för att effektivisera och utveckla en utsläppsvänligare 

produktion/konsumtion etc.? 

 Upplever ni koldioxidbeskattningen som ett effektivt styrmedel? 

 Vilken diskonteringsränta upplever ni att vår regering har?  

(Hur framtiden värderas) 

 Vilket tidsperspektiv upplever ni att regeringen har vid diskontering av framtiden? 

 (t.ex. om de tänker 10, 100 eller 1000 år framåt i tiden) 

 Vad anser ni är de största problemen i att begränsa koldioxidutsläppen? 

 Vilket tror ni är det effektivaste styrmedlet för att begränsa koldioxidutsläppen och 

varför? 

 Hur brådskande anser ni det är att ta till åtgärder för att förhindra klimatförändringens 

konsekvenser? 

 

 

 


