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Abstract 
 
The aim of this study is to clarify the Swedish government’s purpose of participating in the 
European Union Emission Trading Scheme. Taking as its departure point state-centric 
international political economy this study presents three plausible hypotheses on what the 
purpose might be. Either it is to promote consumers interests, or to promote the Swedish 
national climate goal “Reduced impact on climate”, or to promote the profit of Swedish 
companies. The study sets out to test the hypotheses through four different methods in order 
to disprove them. Through a text analysis of four different government proposals, through a 
questionnaire sent out to 98 companies included in the Swedish National Allocation Plan, 
through an interview with a ministerial civil servant and through a game theoretical matrix 
based on the government’s own preferences. 
 
The conclusion should be of interest to industry, environmentalists, politicians as well as to 
journalists and scientists. From a theoretical point of view the conclusion explains the reason 
for priorities and setting of rules by the government within energy politics as well as within 
climate politics. The study concludes that the climate is priority number one and industry is 
priority number two and this explains why, according to an industrial spokesperson, industrial 
interests are not being met to a full extent. However the tide may turn in the future if the 
government decides to include carbon dioxide sinks in the Emission Trading Scheme. The 
government believes that storing carbon dioxide for a limited amount of time is worse than 
reducing actual emissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title: The Swedish Government’s Confused Climate Work 
 
Keywords: Handel med utsläppsrätter, Emission Trading, Kyoto, flexibla mekanismer, klimat 
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Förord 
 
Denna forskningsrapport tog sin början i en svänggaffeltruck på ett industrigolv sommaren 
2005. Ekot rapporterade om klimatsamarbetsavtal med stater i Östeuropa och samtidigt 
ifrågasatte reportern varför dessa genomfördes då Sveriges klimatmål tydligt säger att 
utsläppsminskningarna ska genomföras inom landets gränser. En grundidé till 
forskningsproblem krafsades ner på baksidan av ett monteringskort. 
 
Efter detta har det varit en lång resa där flertalet personer berörts på ett eller annat sätt. De 
som konkret hjälpt mig med delar av forskningsrapporten vill jag visa min uppskattning till 
här. Först vill jag tacka Johan Wålander som ordnade att jag fick använda Webropols 
mjukvara för webbenkäter. Dessutom vill jag tacka samtliga verksamhetsutövare från 
Fördelningsplanen som välvilligt deltog i min enkätundersökning. Jag vill även tacka den 
centralt placerade tjänstemannen som jag intervjuade en varm vårdag i Stockholm. Dessutom 
ska ett tack riktas till Svante Filipsson och Farid Andaloussi som hjälpte mig att dubbelkoda 
delar av propositionerna, trots eget uppsatsarbete. Daniel Andersson tackas för hjälp med 
sidredigering i forskningsrapporten, Zulmir Bečević för inspiration till en figur och Mario 
Maric tackas för sin korrekturläsning. Avslutningsvis vill jag även tacka min handledare 
Lennart Bergfeldt, dels för ett oförtröttligt handledande och dels för att han godkände mitt 
något udda försättsblad. Försättsbladet är ett uttryck för många års förlöjligande, i privata 
kretsar, av svenska tabloidtidningars användande av ord som ”chock”, ”rasar”, ”skandal”, 
”extra” och klassikern ”till attack”. 
 
Min förhoppning är att forskningen bidrar till kunskapen om klimatarbetet i Sverige, varför 
företag anser att det inte finns någon långsiktigt hållbar energipolitisk lösning och att även 
bidra till en bild av det globala förhandlingsspelet som klimatet gett upphov till. Min 
forskningsrapport bör vara mest intressant att läsa för de som undrar något om dessa ämnen. 
Men även andra kan finna guldkorn att studera extra. Jag hoppas att forskningen intresserar 
såväl industri, politiker, miljörörelser, forskare och journalister som deltar i den dagliga 
debatten om klimatet. 
 
 
Växjö den 11 maj 2006 
 
Kim Jonasson 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  v



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  vi

Innehållsöversikt 

1 Förvirrat klimatarbete......................................................................................................... 1 

2 Staters betydelse och deras avsikter ................................................................................... 3 

3 Syfte och frågeställningar................................................................................................... 7 

4 Handel med utsläppsrätter och Begränsad klimatpåverkan ............................................... 8 

5 Propositioner, enkät, intervju och ett dilemma ................................................................ 11 

6 Slutsats ............................................................................................................................. 36 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  vii

Innehållsförteckning 
 

1 Förvirrat klimatarbete......................................................................................................... 1 

1.1 Disposition ..................................................................................................................... 1 

1.2 Tidigare forskning .......................................................................................................... 2 

2 Staters betydelse och deras avsikter ................................................................................... 3 

2.1 Statscentrerad internationell politisk ekonomi ............................................................... 3 

2.2 Speech Act...................................................................................................................... 5 

2.3 Rational Choice .............................................................................................................. 6 

3 Syfte och frågeställningar................................................................................................... 7 

3.1 Syfte ............................................................................................................................... 7 

3.2 Frågeställningar .............................................................................................................. 7 

4 Handel med utsläppsrätter och Begränsad klimatpåverkan ............................................... 8 

4.1 Handel med utsläppsrätter i EU och Sverige ................................................................. 8 

4.2 Den svenska regeringens klimatmål Begränsad klimatpåverkan ................................... 8 

5 Propositioner, enkät, intervju och ett dilemma ................................................................ 11 

5.1 Hypotetiskt-deduktiv metod......................................................................................... 11 
5.1.1 Hypoteser ............................................................................................................. 11 
5.1.2 Premisser .............................................................................................................. 12 

5.1.2.1 Premiss 1 ........................................................................................................... 12 
5.1.2.2 Premiss 2 ........................................................................................................... 12 
5.1.2.3 Premiss 3 ........................................................................................................... 12 
5.1.2.4 Premiss 4 ........................................................................................................... 13 

5.1.3 Observationer ....................................................................................................... 14 
5.1.3.1 Observation 1 .................................................................................................... 14 

5.1.3.1.1 Metod ......................................................................................................... 14 
5.1.3.1.2 Material ...................................................................................................... 17 

5.1.3.2 Observation 2 .................................................................................................... 19 
5.1.3.2.1 Metod ......................................................................................................... 19 
5.1.3.2.2 Material ...................................................................................................... 22 

5.1.3.3 Observation 3 .................................................................................................... 28 
5.1.3.3.1 Metod ......................................................................................................... 28 
5.1.3.3.2 Material ...................................................................................................... 30 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  viii

5.1.3.4 Observation 4 .................................................................................................... 33 
5.1.3.4.1 Metod ......................................................................................................... 33 
5.1.3.4.2 Material ...................................................................................................... 34 

5.1.3.4.2.1 Spelare................................................................................................. 34 
5.1.3.4.2.2 Valsituationen...................................................................................... 34 
5.1.3.4.2.3 Intressen .............................................................................................. 34 
5.1.3.4.2.4 Begränsningar...................................................................................... 35 
5.1.3.4.2.5 Fångarnas Dilemma............................................................................. 35 

6 Slutsats ............................................................................................................................. 36 

6.1 Sammanställning .......................................................................................................... 36 

6.2 Analys........................................................................................................................... 36 

6.3 Framtiden ..................................................................................................................... 38 
 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  ix

Figurförteckning 
 
Figur 1 Forskningsprojektets arbetsgång ................................................................................... 1 

Figur 2 Respektive propositions andel av kodningen .............................................................. 17 

Figur 3 Respektive kategoris andel av totalsumman................................................................ 18 

Figur 4 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era kunder när det gäller pris?.................. 23 

Figur 5 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era utsläppsnivåer?................................... 24 

Figur 6 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era intäkter?.............................................. 25 

Figur 7 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era utgifter? .............................................. 26 

Figur 8 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Er konkurrenskraft? .................................. 27 

Figur 9 Fångarnas Dilemma..................................................................................................... 35 

Figur 10 Falsifiering och godkännande.................................................................................... 36 

 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  x

Ordförklaringar 
 
Flexibla mekanismer .............. Kyotoprotokollets tre verktyg för att generera och utbyta 

utsläppsminskningar mellan stater 
 
Gemensamt genomförande.... Joint Implementation (JI), en av de tre flexibla mekanismerna 
 
Handel med utsläppsrätter .... Emissions Trading (ET), en av de tre flexibla mekanismerna 
 
Koldioxidekvivalenter ............ Ett ton koldioxid eller en mängd av någon annan växthusgas 

som har motsvarande potential för global uppvärmning 
 
Kolsänka.................................. Koldioxidupptag av mark och skog som kan räknas med i 

beräkningen av den totala utsläppsmängden 
 
Projektmekanismer ................ Samlingsnamn för de två flexibla mekanismerna CDM och JI 
 
Ren utveckling ........................ Clean Development Mechanism (CDM), en av de tre flexibla 

mekanismerna 
 
Utsläppsrätt............................. Tillstånd att släppa ut ett ton koldioxid eller en mängd av 

någon annan växthusgas som har motsvarande potential för 
global uppvärmning 

 
Växthusgas .............................. Koldioxid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoxid (N20), 

Fluorkolväten (HFC), Perfluorkolväten (PFC) och 
Svavelhexafluorid (SF6) 

 
 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  1

1 Förvirrat klimatarbete 
 
Syftet med den här forskningsrapporten är att klarlägga vilken avsikt som den svenska 
regeringen har med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter.  
 
Kyotoprotokollet (1997) är i mångt och mycket navet i det globala miljöarbetet och i det finns 
grunden för den här forskningens problem. Dels sätts de mätbara målen för hur mycket 
utsläppen i världen ska minska och dels tillhandahåller protokollet de legala verktyg som de 
anslutna länderna kan arbeta med för att uppfylla målen. Verktygen inkluderar både så kallade 
kolsänkor och tre flexibla mekanismer varav handel med utsläppsrätter är en av dem. 
Handelssystemet har omsatts i praktiken av EU och Sverige. Tanken är att medlemsstaterna 
utfärdar ett antal utsläppsrätter och därefter måste alla som omfattas av systemet köpa 
ytterligare utsläppsrätter om de vill släppa ut mer. Detta är ämnat att hålla nere både utsläppen 
och kostnaderna för miljöarbetet. 
 
Den svenska regeringen har i propositioner under hela 2000-talet förklarat att Sverige ska nå 
upp till sina egna klimatmål utan att tillgodoräkna sig något av de verktyg som 
Kyotoprotokollet godkänner. Regeringen gav dock under riksdagsåret 2004/05 ut två 
propositioner med något motsägelsefulla budskap. Dels fastställde Ringholm m.fl. (2005) att 
de svenska klimatmålen ska uppfyllas på hemmaplan utan att använda sig av flexibla 
mekanismer. Dels föreslår Persson m.fl. (2004b) att Sverige ska genomföra handeln med 
utsläppsrätter, en flexibel mekanism. Lindau (2005) rapporterar om hur den svenska 
regeringen överväger att ändra sitt hittills vedertagna klimatmål och inkludera samtliga 
flexibla mekanismerna för att anpassa sig till EU, tillgodose svenska företagsintressen och 
minska utsläppen i andra länder istället för hemma i Sverige. 
 
Ett något förvirrande intryck av regeringens ståndpunkt kan uppstå och detta problem ligger 
till grund för forskningen. Vad vill regeringen egentligen uppnå? 
 

1.1 Disposition 
 
Utgångspunkten för forskningsrapporten tas i en statscentrerad teori om internationell 
politisk ekonomi. Utifrån denna teori ställs ett antal hypoteser upp om vilken avsikt 
regeringen har. Därefter prövas hypoteserna i fyra separata observationer som var för sig 
presenteras dels med ett metodavsnitt och dels med ett materialavsnitt. Avslutningsvis 
sammanställs alla observationer och analyseras. Meningen med dispositionen är att på ett 
metodiskt, vetenskapligt och tydligt sätt presentera hur de uppställda hypoteserna prövas. 
 

 
 
Figur 1 Forskningsprojektets arbetsgång 
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Forskningsrapporten genomsyras av konkret text för att minimera missförstånd, feltolkningar 
och svävande språk. Som ett led i detta används en speciell textredigering genom hela 
forskningsrapporten enligt följande: 
 

Kursiv text Markerar forskarens reflektioner och resonemang samt information 
och slutsatser baserade på forskningsprojektet 

Fet text Förtydligar uppräkningar samt nyckelord 
Understruken text Markerar att ett ord eller en sats ska betonas 
Normal text Används till forskningsrapportens syfte samt text som baseras på 

angivna källor 
 

1.2 Tidigare forskning 
 
Det är inte första gången liknande problem belyses, regeringars agerande i handel med 
utsläppsrätter har problematiserats och analyserats tidigare. 
 
Carlén (2000) använder sig av ett antal experiment för att studera hur regeringar kommer att 
bete sig i handel med utsläppsrätter. Experimenten är konstruerade så att olika aktörer får näst 
intill perfekt information och ska därefter förhandla om köp och försäljning av utsläppsrätter. 
Aktörerna är olika länders regeringar som gestaltas av dels 16 ekonomistudenter i ett 
experiment och dels energianalytiker utsedda av NUTEK1 i ett experiment. Carlén 
konstruerar experimentet så att studenterna får betalt för hur bra de lyckas med 
förhandlingarna2. Ju högre vinst och kostnadseffektivitet förhandlaren uppnår för ”sitt” land, 
ju mer får denne betalt. Detta grepp syftar till att skapa en realistisk förhandlingssituation där 
aktörerna verkligen går in seriöst i förhandlingen. I ett flertal olika experiment dras olika 
slutsatser som till exempel att stora stater inte snedvrider marknaden och att 
marknadsfunktionen skadas av för många regleringar. Dessutom presenteras argument för att 
handeln ska utökas till att även omfatta de länder som inte får delta idag. 
 
Kritik kan dock riktas mot Carléns förförståelse. Den innebär att stater går in i 
förhandlingarna med målet att maximera sina egna vinster och att öka sin egen 
kostnadseffektivitet. Eftersom studenterna får betalt efter hur väl de lyckas tillskansa sig 
kostnadseffektivitet sätter forskaren vinstsyftet högst. Frågan som ställs i den här 
forskningsrapporten är: kan det inte vara så att stater kan gå in i förhandlingar med andra 
avsikter än bara vinstmaximering genom handeln? Kan inte en stat gå in i en förhandling 
med inställningen att vara beredd att ta en högre kostnad och en större arbetsinsats för 
klimatets bästa? 

                                                 
1 Verket för näringslivsutveckling 
2 Den minsta utbetalningen var 3 SEK och den största 2075 SEK 
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2 Staters betydelse och deras avsikter 
 
Även om denna forskning fastställer den svenska regeringens avsikt, är denna aktör verkligen 
intressant att studera? Carlén anser att det är intressant att studera just regeringars beteende i 
detta ämne. Vad säger andra forskare och tänkare om saken? 

2.1 Statscentrerad internationell politisk ekonomi 
 
Frågan om vilken betydelse stater har inom politisk ekonomi idag besvaras olika beroende på 
vem som tillfrågas. Scholte (2000) tar upp den neo-liberala inställningen. Anhängare till den 
hävdar att dagens värld är starkt globaliserad och att stater är inkapabla att kontrollera 
globaliseringen. Resultatet har blivit att kontrollen över ekonomin sakta glider över i 
händerna på globala marknader och handelsplatser. För en neo-liberal är utvecklingen positiv 
eftersom statlig inblandning rubbar den naturliga balans som en fri marknad får. När det 
gäller policyutformning intresserar och dominerar neo-liberaler i huvudsak den ekonomiska 
sektorn enligt Buzan m.fl. (1998). Smith (2001) tar upp en annan skolas tolkning av vilken 
roll staten spelar idag. Socialkonstruktivistiska tänkare sätter idéer och identitet i centrum. 
De anser att världen idag mycket väl kan ses som kontrollerad av stater. Men det beror på 
processen som skapar subjektiva bilder av världen, inte på en objektivt sann internationell 
struktur. Stater kan i samspel med andra aktörer styra sin utveckling, hur världen ser ut och 
hur den uppfattas. Smith (1986) presenterar å sin sida grunderna för realismen som tar den 
internationella strukturen och statens dominerande roll som given. Där liberalismen 
dominerar inom ekonomin, dominerar realismen inom militären. Med utgångspunkt i 
antaganden om människan som en osäker varelse föds stater som säkerhetsinstitutioner. Stater 
är enligt realister de enda centrala aktörerna i den internationella anarkin eftersom det är de 
som får människors tilltro. Gilpin (2001) tar upp en avstickare till realismen, nämligen 
nationalismen. Med samma antaganden från realismen om staten som central aktör sätter 
nationalister tyngdpunkten på just sin egen stats överlägsenhet. 
 
Men Gilpin visar också hur realistiska perspektiv kan användas till att analysera ekonomi 
likväl som militär maktkamp. Gilpin konstaterar att aktörer såsom internationella institutioner 
och företag spelar viktiga roller inom politisk ekonomi. Gilpin slår dock fast att dagens värld i 
huvudsak styrs och kontrolleras av stater, ju mäktigare stat desto mer kontroll. Detta baserar 
han på att stater tar de flesta och de viktigaste besluten om ekonomin, stater sätter reglerna 
och standardsystemen som alla andra aktörer måste följa. Stater kontrollerar till största delen 
därmed både ekonomi och teknik, två komponenter som Scholte (2000) tillskriver stor tyngd i 
det nya globala samhället. Dessutom menar Gilpin att stater använder sin vidsträckta makt för 
att påverka ekonomin till sin egen fördel och lyckas med det. Ett exempel som tas upp är de 
stora staterna i EU, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. De kontrollerar organisationen 
och sätter reglerna efter vad som gynnar dem. Framförallt tillåter staterna inget som 
missgynnar dem själva. Denna bild av EU modifieras dock hos många debattörer, till exempel 
Moravcsik (2001) som håller med om att EU är svagt gentemot sina medlemsstater i de flesta 
frågor, och kommer så förbli. Men däremot har organisationen starkare kontroll över just 
ekonomiska regleringar och handel. Gilpin definierar trots detta sin utgångspunkt som 
statscentrerad internationell politisk ekonomi. Varför är då just denna utgångspunkt 
intressant att använda i denna forskningsrapport? 
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Syftet med denna forskningsrapport är alltså att klarlägga vilken avsikt som den svenska 
regeringen har med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter och Gilpin visar genom sin 
forskning att det är viktigt att analysera staters beteende. Anledningen till att just regeringens 
avsikt ska klarläggas och inte riksdagens eller någon annan instans beskrivs av Petersson 
(2000). I en allmän beskrivning av de nordiska politiska system konstaterar han att det 
politiska initiativet ligger hos regeringen och inte i parlamentet, som istället mestadels 
tjänstgör som avgränsande makt. Regeringen utgör det högsta statsorganet i nordisk politisk 
tradition, ett arv från monarkierna. Gilpin (2001) medger att det finns andra aktörer som 
spelar roll och att stater kan samarbeta och bilda organisationer. Dock står staten alltid sig 
själv närmast och i tider av kris är det den egna överlevnaden som gäller. Men eftersom det 
inte alltid är tider av kris kan stater även driva andra mål som baseras på värden och moral, 
mål som även de kan analyseras för sig. Stater kan alltså ha andra avsikter än bara klassisk 
realistisk överlevnad genom självhjälp. När det gäller politisk ekonomi anser Gilpin att en 
fundamental fråga är den om vilken avsikt en stat har med sin ekonomiska aktivitet eftersom 
det påverkar marknadens roll i samhället. De ekonomiska medlen används för att uppfylla de 
politiska målen. Om en analys klarlägger en regerings politiska avsikt förklarar det sättet som 
de ekonomiska reglerna är konstruerade. 
 
Det finns alltså olika teoretiska utgångspunkter erbjuder olika förslag på avsikter. Woods 
(2001) beskrivning av liberaler innebär till exempel att de skulle ha svårt att se någon annan 
avsikt för en stat än att backa undan och låta marknaden sköta sig fritt. Gilpin (2001) 
identifierar istället tre avsikter som en stat kan ha med att delta i det politiskt ekonomiska 
spelet. 
 

- Avsikten är att främja enskilda konsumenter 
- Avsikten är att främja vissa sociala välfärdsmål 
- Avsikten är att främja och maximera nationella intressen och makt 

 
Valet mellan de tre är politiskt och sätter tonen för hela samhällets inriktning enligt Gilpin. 
Han studerar politisk ekonomi utifrån en politikers synvinkel, ofta ställer Gilpin sig själv i 
motsats till hur en ekonom tänker. Politiken begränsar marknaden genom att reglera men 
samtidigt begränsar marknaden politiken eftersom saker kostar pengar. Dynamiken mellan de 
två sätter ribban för hur verkligheten kan se ut. Gilpins tre avsikter kommer här att modifieras 
för att användas som frågeställningar och hypoteser i forskningen. 
 
Att modifiera den första avsikten, att främja konsumenter, är dock inte nödvändigt. 
Anledningen är att det internationella klimatarbetet är avtalat i Kyotoprotokollet (1997) som 
förkastades av den amerikanska presidenten Bush (2001), i huvudsak för att stora delar av 
världen inte har några krav på sig att minska utsläppen. Men även med motiveringen att 
regeringen ville undvika att skada konsumenter och att en eventuell ny energipolitik skulle 
behöva skydda klimat, konsumenter och ekonomi, ett krav som Kyotoprotokollet inte 
uppfyller enligt Bush. Utan att forska djupare i den amerikanska regeringens avsikt visar det 
här att regeringar kan driva klimatarbete med avsikt att främja enskilda konsumenter. Därför 
behöver den första avsikten inte modifieras. 
 
När det gäller den andra avsikten, att främja sociala välfärdsmål krävs dock en modifiering. 
Den svenska regeringen har i Ringholm m.fl. (2005) valt 16 klimatmål istället för 
välfärdsmål, varav det som är direkt kopplat till Kyotoprotokollet heter Begränsad 
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klimatpåverkan3. Dessutom inkluderar handeln med utsläppsrätter bara delar av 
utsläppskällorna och därför kan det inte uppfylla hela klimatmålet själv utan bara främja dess 
utveckling delvis. Därför modifieras Gilpins andra avsikt genom att byta ut ”vissa sociala 
välfärdsmål” till ”klimatmålet Begränsad klimatpåverkan”. 
 
Den tredje avsikten är mer invecklad eftersom det är tydligast knutet till realistiska 
tankegångar om maktkamp och staten. Kopplingen till klimatarbete är inte uppenbar. 
Avsikten kan modifieras efter ett av de huvudsakliga spåren i debatten om EU:s handel med 
utsläppsrätter. I en hård debatt står Malm (2005) på ena sidan när han hävdar att regeringen 
följer en linje som syftar till att generera stora vinster för företag och som han menar 
resulterar i ökade utsläpp istället. Hellblom (2003) rapporterar dock om en motsatt bild där 
svenska företag får för lite utsläppsrätter och tvingas köpa nya för dyra pengar, något som 
försämrar konkurrenskraften och minskar vinsterna. Att det finns ett motsatsförhållande 
mellan att satsa på ekonomiska vinster och att satsa på framgångar med klimatarbete 
konstateras också av Konjunkturinstitutet (2003). Eftersom den andra avsikten efter 
modifieringen är att främja klimatmålet borde enligt denna diskussion motsatsen, att främja 
nationell industri, bli den tredje avsikten. Gilpin (2001) menar med sin realistiska 
utgångspunkt att politik, ekonomi och även säkerhet alla styrs av ”statens elit” för det som 
eliten tolkar som statens bästa. Därför följer den modifierade avsikten även hans tankegångar. 
Om nationella företag gör vinst är det även bra för det nationella intresset. 
 
Andra teoribildningar kan föreslå andra avsikter som också är möjliga. Såsom avsikten att 
stärka EU:s makt från anhängare till liberal institutionalism som Dunne (2001) presenterar. 
Denna avsikt skulle innebära att den svenska regeringen vill införa handelssystemet för att 
EU vill det. Även bieffekter och negativa avsikter skulle vara möjliga, såsom att regeringens 
avsikt resulterar i att vissa intressen motverkas. Forskaren håller dock fast vid de valda 
avsikterna för att de ska vara dels hanterbara och dels teoretiskt motiverade. Att analysera 
avsikten är enligt Gilpin (2001) intressant eftersom om analysen klarlägger en regerings 
politiska avsikt förklarar det sättet som de ekonomiska reglerna är konstruerade. I ett större, 
mer allmänt teoretiskt och praktiskt perspektiv är en enskild stats val av avsikt en del av en 
global kamp om vilka värden och avsikter som ska gälla och vilka som ska underordnas 
andra. Som Gilpin ser det är stater den enda möjliga utmanaren till den neo-liberala 
marknaden. En analys av svenska regeringens avsikt kommer alltså att bestämma vilken sida 
av den globala kampen som regeringen står på. För att studera en del av detta större 
perspektiv ställs följande tänkbara avsikter med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter för 
den svenska regeringen upp. Dessa är teoretisk härledda och därefter empiriskt modifierade: 
 

- Avsikten är att främja enskilda konsumenter 
- Avsikten är att främja klimatmålet Begränsad klimatpåverkan 
- Avsikten är att främja nationella företags ekonomiska vinst 

2.2 Speech Act 
 
Gilpin påpekar också att ett statscentrerat perspektiv för att studera politisk ekonomi kan 
kompletteras med andra perspektiv för att få en bredare förståelse. Eftersom Gilpin inte 
förklarar vad som kan studeras för att klarlägga en regerings avsikt, krävs en kompletterande 
teori som fastställer en teoretisk utgångspunkt om vad som ska studeras. 
 

                                                 
3 Se avsnitt 4.2 
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Buzan m.fl. (1998) anser att de centrala aktörernas uttalanden, skrifter och tal kan studeras. 
Centrala aktörer som både har makten och tyngden att påverka enbart genom ord är viktiga att 
analysera. Att tala om ett problem är första steget mot att lösa det och att få fokus på 
problemet. Forskningen handlar om hur frågor görs till säkerhetsfrågor som kräver speciella 
insatser. Även klimatfrågor ingår i dessa studier. Precis som Gilpin (2001) anser Buzan m.fl. 
(1998) att deras teorier kan kompletteras med andra för att bredda förståelsen. Koncentrerat 
innebär Speech Act att det en regering skriver och säger är centrala delar av den politik som 
regeringen bygger upp och är därmed intressanta att analysera. 
 
Kritik som kan riktas mot Speech Act är ”mycket snack, liten verkstad”. Även om en politisk 
ledare talar om mål är det inte säkert att denne vill uppnå dem. Denna kritik kan bemötas 
med att Speech Act bara är den första delen av en kedja med händelser för att genomföra 
något. Efter talet om problem, mål eller avsikt måste åtgärder presenteras, förslaget 
godkännas av parlamentet, därefter accepteras av folket och genomföras av myndigheter. 
Men bara för att Speech Act inte kan användas för att analysera hela kedjan tar inte det bort 
det statsvetenskapliga intresset av att studera vad de politiska ledarna uttalar sig om i första 
länken. 
 
Forskaren tar i denna sekundära teori vara på idén att kunna studera vad en regering säger 
för att kunna fastställa dess avsikt. Forskaren tar också vara på att talet är en handling, att 
tala om något betyder något. 

2.3 Rational Choice 
 
Snidal (2002) presenterar Rational Choice som ett vetenskapligt angreppssätt, att genom 
förenkling av ett fenomen förklara konsekvenserna av det. Teorin baseras på antagandet att 
individer handlar rationellt för att maximera sin egen nytta. Dock riktas kritik mot detta, bland 
annat menar Snidal att Rational Choice är statiskt, ett fotografi av verkligheten och klarar inte 
av att analysera förändring över tid. Dessutom riktas kritik mot att alla val som görs ofta vilar 
på osynliga ställningstaganden och tankar som Rational Choice missar. Lewin (1988) visar 
med exempel från valundersökningar att människor inte alls handlar så cyniskt och iskallt 
som anhängare till Rational Choice hävdar. Men det finns också fördelar enligt Snidal (2002). 
Den passar för att i efterhand analysera ett beslut på ett objektivt sätt. 
 
Jönsson (2002) tar upp en del av Rational Choice, så kallad spelteori som används för att 
bland annat analysera förhandlingssituationer. Spelteori missade, enligt Jönsson, i sin 
ursprungliga form att valet beror på vilken aktör som väljer. För att förfina spelteori måste 
forskaren istället ta reda på aktörerna och deras intressen och begränsningar utifrån deras 
förförståelse. Thurén (1991) presenterar en grundläggande version av spelteori, Fångarnas 
Dilemma. Idén är att två fångar ställs inför en valsituation. Den ena kan slippa undan straff 
om denne anger den andra som nekar och därmed får ett hårt straff. Men om bägge anger 
varandra råkar bägge värre ut än om bägge nekat till anklagelserna. Gilpin (2001) beskriver 
Fångarnas Dilemma som ett spel där spelarna både har motiv att samarbeta med en annan och 
motiv att satsa på sig själv. 
 
Forskaren tar i denna sekundära teori vara på idén att identifiera aktörerna och deras 
intressen och begränsningar, för att raffinera dem till en spelmatris baserad på Fångarnas 
Dilemma. 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 
 
Syftet med denna forskningsrapport är att klarlägga vilken avsikt som den svenska regeringen 
har med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter. 

3.2 Frågeställningar 
 
För att kunna klarlägga avsikten eftersträvar forskaren att besvara följande frågor. 
 
Vill svenska regeringen främja enskilda konsumenter? 
 
Vill svenska regeringen främja klimatmålet Begränsad klimatpåverkan? 
 
Vill svenska regeringen främja nationella företags ekonomiska vinst? 
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4 Handel med utsläppsrätter och Begränsad 
klimatpåverkan 

 
Som sekundär empiri presenteras här dels kortfattat hur systemet för handel med 
utsläppsrätter fungerar och dels vad det svenska klimatmålet Begränsad klimatpåverkan 
innebär. 

4.1 Handel med utsläppsrätter i EU och Sverige 
 
Det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter mynnar från internationella 
överenskommelser som Kyotoprotokollet (1997) och Marrakechöverenskommelsen (2001). 
Systemet förverkligades i EUOT (2003) och har sedan dess överförts till SFS (2004a, 2004b). 
Systemet är uppbyggt så att de verksamhetsutövare4 med verksamheter som släpper ut någon 
av de sex växthusgaserna5 måste ansöka om tillstånd hos den ansvariga myndigheten 
Länsstyrelsen. Om verksamhetsutövaren får tillstånd registreras den hos Svenska 
energimyndigheten. Varje år måste sedan verksamhetsutövaren äga utsläppsrätter som 
motsvarar verksamhetens utsläpp under året, om utövaren har för lite utsläppsrätter kan 
straffet bli böter och upp till ett års fängelse. Naturvårdsverket ansvarar för att kontrollera 
rapporteringen och se till att regelsystemet följs. Dessutom ska varje medlemsstat rapportera 
till EU hur fördelningen av utsläppsrätter ser ut. EU ska också kontinuerligt kontrollera alla 
transaktioner av utsläppsrätter. 
 
EUOT (2004), det så kallade länkdirektivet, beslutar att de två projektmekanismerna från 
Kyotoprotokollet ska kunna användas av medlemsstaterna. Länkdirektivet slår fast att en 
medlemsstat kan bedriva klimatprojekt i andra länder. Projekt som leder till 
utsläppsminskningar där och som sedan den projektdrivande staten kan tillgodoräkna sig. 
Sverige har ännu inte lagstiftat om länkdirektivet och därför kan projektmekanismerna för 
närvarande inte användas för att tillgodoräkna sig utsläppsrätter i handelssystemet. En svensk 
proposition om att genomföra länkdirektivet och integrera alla de tre flexibla mekanismerna 
med varandra kom den 16 mars 2006 i Persson m.fl. (2006b) men är för närvarande under 
behandling6. EU:s direktiv trycker särskilt på en punkt, nämligen att de flexibla 
mekanismerna och kolsänkor inte påtvingas medlemsstaterna. De ska enbart ses som frivilliga 
komplement till inhemska åtgärder för att leva upp till åtagandena om utsläppsminskningar. 

4.2 Den svenska regeringens klimatmål Begränsad klimatpåverkan 
 
EU ska sammanlagt minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 procent till perioden 2008-
2012 i jämförelse med 1990 års nivåer. Sverige kan enligt EU:s fördelning öka sina utsläpp 
med 4 procent. Men det antagna svenska klimatmålet Begränsad klimatpåverkan ställer 
tuffare krav än EU:s fördelning. Ringholm m.fl. (2005) säger istället att målet är att minska 
utsläppen med 4 procent från 1990 års nivå till medelnivån under perioden 2008-2012. De 
färskaste siffrorna som den svenska Fördelningsplanen (2004) arbetar efter är att Sveriges 
utsläpp 1990 uppgick till 72,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan utsläppen 2001 
uppgick till 70,5 miljoner ton, en minskning redan där! Sveriges tilldelade utsläppsmängd 
                                                 
4 Inkluderar både offentliga och privata företag och verksamheter 
5 Koldioxid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoxid (N20), Fluorkolväten (HFC), Perfluorkolväten (PFC) och 
Svavelhexafluorid (SF6) 
6 Planerad behandling i riksdagen 2006-06-01 
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från EU uppgår till 75,0 miljoner ton per år för perioden 2008-2012. Om Sverige dessutom i 
framtiden skulle välja att räkna med befintliga kolsänkor uppgår den tilldelade 
utsläppsmängden till 77,1 miljoner ton. De svenska utsläppen ska enligt målet Begränsad 
klimatpåverkan minska med 2,9 ton7 mellan de angivna åren. Det är viktigt att påpeka att bara 
vissa sektorer inkluderas i handelssektorn och den mängd utsläpp per år som 
Fördelningsplanen delar ut för perioden 2005-2007 är 22,9 miljoner ton. Den handlande 
sektorn inkluderar främst kraftverk och olika typer av tung industritillverkning. Alltså ligger 
utsläpp på nästan 50 miljoner ton årligen utanför systemet. Utsläppsminskningar inom till 
exempel transportsektorn sker alltså uteslutande via andra åtgärder än handel med 
utsläppsrätter. Målet Begränsad klimatpåverkan inkluderar också ett långsiktigt mål om 
hållbar utveckling. Sveriges utsläpp 2050 ska inte överstiga 4,5 ton per person och år8 och ska 
därefter sjunka ytterligare. Men framförallt fastslår Begränsad klimatpåverkan att dessa båda 
mätbara mål som anges ovan ska uppfyllas utan att vare sig tillgodoräknande i kolsänkor eller 
flexibla mekanismer. I punktform är målets tre delar följande: 
 

- Minska utsläppen av växthusgaser med 4 procent från 1990 års nivå till perioden 
2008-2012 

- Minska utsläppen av växthusgaser till 4,5 ton per person och år till 2050 
- Att de två ovanstående målen ska uppfyllas utan att tillgodoräkna upptag i kolsänkor 

eller flexibla mekanismer utan enbart minska utsläppen inom Sverige 
 
Dessa tre mål slogs fast första gången i Hjelm-Wallén (2001) och upprepas alltså i Ringholm 
(2005). Den svenska regeringen motiverar i Hjelm-Wallén beslutet att avstå från flexibla 
mekanismer på följande sätt: 
 

”Regeringen anser att det är av stor vikt att alla industriländer vidtar åtgärder i sina egna 
länder, både för att påskynda nödvändig omställning till hållbar utveckling och för att visa 

att industriländerna går i täten i kampen mot klimatförändringarna. Detta är också en 
förutsättning för att utvecklingsländerna på sikt skall acceptera kvantitativa åtaganden 

under kommande åtagandeperioder under klimatkonventionen.” 
(Hjelm-Wallén, 2001:37) 

 
… och beslutet att avstå från kolsänkor motiveras på följande sätt: 
 
”Det finns en kvalitativt viktig skillnad mellan att minska koncentrationen av växthusgaser 
genom att minska utsläppen vid källan och genom upptag i kolsänkor. Upptag i kolsänkor 

innebär en tidsbegränsad lagring av kol.” 
(Hjelm-Wallén, 2001:38) 

 
I det material som grundlägger det gällande klimatmålet anser regeringen alltså att det finns 
ett egenvärde i att flexibla mekanismer och kolsänkor inte används för att leva upp till sina 
åtaganden. Propositionen presenterar också argument för att inkludera dem, såsom att 
företags intresse för klimatfrågor ökar och att samarbete över gränser generellt är positivt. 
Men den sammanlagda bedömningen är att målen ska uppfyllas utan flexibla mekanismer och 
kolsänkor. Här är det viktigt att påpeka att mekanismen handel med utsläppsrätter inte ger 
tillgodoräknanden i utsläppsminskningar från andra länder som de två andra mekanismerna 
gör. Därmed innebär deltagande i EU:s handelssystem, till skillnad från de två andra 
mekanismerna, att Sverige fortfarande måste minska utsläppen på hemmaplan. Trots att 
                                                 
7 4 procents minskning av 72,1 miljoner ton, till 69,2 miljoner ton 
8 Idag är siffran ungefär 8 ton per person och år. Baserat på total utsläppsmängd delat med befolkningsmängden 
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handelssystemet införs ryms det alltså inom målets gränser. Om Persson m.fl. (2006b)9 röstas 
igenom kommer utsläppsminskningar från projekt i andra länder kunna användas i handeln 
med utsläppsrätter. 
 
I Persson m.fl. (2006a) föreslår regeringen att de ovanstående tre delarna av Begränsad 
klimatpåverkan ska fortsätta gälla men att de dels ska kompletteras med ett mål om en 
maximal temperaturhöjning på 2 grader Celsius. Dels också att de svenska utsläppen år 2020 
ska vara 25 procent lägre än utsläppen år 1990. Detta förslag är dock ännu10 inte genomröstat 
i Riksdagen. 
 
För att återknyta till teorin11 menar Gilpin (2001) att om en regerings politiska avsikt 
klarläggs förklarar det sättet som de ekonomiska reglerna är konstruerade. I det här fallet har 
Sverige lagstiftat om reglerna för ett handelssystem med utsläppsrätter på regeringens förslag. 
Enligt Naturvårdsverket m.fl. (2004) går det att uppfylla Begränsad klimatpåverkan inom 
Sverige men det kommer att påverka ekonomin negativt. De påpekar också att det mest 
kostnadseffektiva vore att fullt ut införa alla tre flexibla mekanismer och kolsänkor. 
Konjunkturinstitutet (2003) visar att det finns ett motsatsförhållande mellan att satsa på 
ekonomiska vinster och att satsa på framgångar med klimatarbete. 
 
Frågan om vilka regler regeringen kommer att välja är dock fortfarande öppen. I nästa 
kapitel ska därför hypoteserna prövas för att klarlägga vilken eller vilka avsikter regeringen 
har med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter. 

                                                 
9 Planerad behandling i riksdagen 2006-06-01 
10 Planerad behandling i riksdagen 2006-06-01 
11 Se avsnitt 2.1 
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5 Propositioner, enkät, intervju och ett dilemma 
 
I det här kapitlet rapporteras alla fyra försöken att falsifiera hypoteserna. Varje försök består 
av en premiss och en observation som i sin tur består av en del metod och en del material. 

5.1 Hypotetiskt-deduktiv metod 
 
Enligt Thurén (1991) består den hypotetiskt-deduktiva metoden av att forskaren ställer upp en 
hypotes och en premiss som fastställer i vilket fall hypotesen är sann. Därefter observerar 
forskaren fenomenet och ser om premissen stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Om 
premissen stämmer är hypotesen inte falsifierad men inte heller bevisad. För att kunna 
utnämna en hypotes till provisorisk sanning måste hypotesen genomgå fler falsifieringsförsök, 
ju klurigare desto bättre. En hypotes antas vara sann tills den är falsifierad. Fördelarna med 
detta forskningssätt är enligt Thurén att forskningen kombinerar logik och empiri för att få 
fram svar. Kritiken mot denna metod och övrig positivistisk forskning består enligt Thurén i 
att den är tråkig och fantasilös. Thurén bemöter anklagelsen: för att bidra med ny kunskap 
måste all forskning ha någon form av nyskapande och fantasi. Forskaren väljer att använda 
den hypotetiskt-deduktiva metoden för att på ett systematiskt och stringent sätt pröva olika 
förslag om vad regeringens avsikt med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter är. 

5.1.1 Hypoteser 
 
Det första steget i den hypotetiskt-deduktiva metoden är enligt Thurén (1991) att gissa vad 
orsaken till ett fenomen är, gissningarna kallas hypoteser. I denna forskningsrapport är 
fenomenet hur den svenska regeringen sätter reglerna för det svenska klimatarbetet. Enligt 
Gilpin (2001) bestämmer avsikten som en regering har hur reglerna är utformade. Godkända 
hypoteser om vilken avsikt den svenska regeringen har med att delta i EU:s handel med 
utsläppsrätter skvallrar alltså om motivet för hur reglerna är utformade. Det hela blir en 
växelverkan mellan regler kontra avsikt enligt Gilpin och detta förklarar i sin tur vilken sida 
som den svenska regeringen står på i den globala klimatkampen. De hypoteser som ställs upp 
är alltså teoretiskt härledda från Gilpin och empiriskt modifierade efter klimatarbetets unika 
sammansättning12. 
 
Svenska regeringen vill främja enskilda konsumenter 
 
Svenska regeringen vill främja det valda klimatmålet Begränsad klimatpåverkan 
 
Svenska regeringen vill främja nationella företags ekonomiska vinst 

                                                 
12 Se avsnitt 2.1 
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5.1.2 Premisser 
 
Forskningsprojektet ska genomföra fyra försök att falsifiera hypoteserna. Här presenteras 
premisserna som ger en förutsättning då hypoteserna gäller, om premissen inte uppfylls 
gäller inte hypotesen. Premiss 1 används i observation 1, premiss 2 i observation 2 och så 
vidare. 

5.1.2.1 Premiss 1 
 
”Om regeringen har som avsikt att främja någon av de tre hypoteserna genom att delta i 
handeln med utsläppsrätter ska regeringen kunna besvara forskningsrapportens 
frågeställningar i sina texter om utsläppsrätter” 
 
Premiss 1 innebär operationaliserat att regeringens propositioner ska kunna besvara 
frågorna om regeringen vill främja konsumenter, Begränsad klimatpåverkan respektive 
nationella företags vinstintressen. För att uppfylla premissen innebär det att regeringen har 
skrivit ut att de vill främja, ta hänsyn till och prioritera någon av dessa frågor. Denna premiss 
härleds från teorin om Speech Act13 i Buzan m.fl. (1998). Det en regering skriver är centrala 
delar av den politik som regeringen bygger upp och är därmed intressanta att analysera. 

5.1.2.2 Premiss 2 
 
”Om regeringen har som avsikt att främja någon av de tre hypoteserna genom att delta i 
handeln med utsläppsrätter ska nationella företag i sitt dagliga arbete ha märkt av en 
förändring som siktar mot den valda avsikten” 
 
Premiss 2 innebär operationaliserat att företag som är delaktiga i systemet för handel med 
utsläppsrätter ska ha blivit påverkade i en riktning som antingen gynnar deras konsumenter, 
sänker deras utsläppsnivåer eller gynnar deras ekonomiska vinster. Denna premiss är 
empiriskt härledd från en inläsning av debatten mellan industrisidan och miljösidan om 
klimatarbetet och de flexibla mekanismerna. Till exempel debattinlägget från Malm (2005) 
kontra rapporteringen av Hellblom (2003) där fördelar och nackdelar stöts och blöts av de 
bägge. 

5.1.2.3 Premiss 3 
 
”Om regeringen har som avsikt att främja någon av de tre hypoteserna genom att delta i 
handeln med utsläppsrätter ska regeringens avsikt klarläggas genom direkta frågor om 
ämnet” 
 
Premiss 3 innebär operationaliserat att regeringens uttalanden om vilka prioriteringar de gör 
då regeringen slutgiltigt tvingas välja bara ett alternativ, markerar vilken avsikt som är den 
viktigaste. Denna premiss härleds också från teorin om Speech Act14 i Buzan m.fl. (1998). Det 
en regering säger är centrala delar av den politik som regeringen bygger upp och är därmed 
intressanta att analysera. 

                                                 
13 Se avsnitt 2.2 
14 Se avsnitt 2.2 
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5.1.2.4 Premiss 4 
 
”Om regeringen har som avsikt att främja någon av de tre hypoteserna genom att delta i 
handeln med utsläppsrätter ska regeringens val mellan dessa vara rationellt utifrån 
regeringens egna förförståelse” 
 
Premiss 4 innebär operationaliserat att den avsikt som klarläggs i de tre första 
observationerna ska utifrån regeringens egna förförståelse vara det som rationellt sett är 
mest fördelaktigt enligt regeringens egna intressen. Denna premiss härleds från teorin om 
Rational Choice15. Val kan analyseras med utgångspunkten att alternativen ställts upp, 
konsekvenserna beaktats och därefter har ett rationellt val gjort av det sammantaget mest 
fördelaktiga alternativet. 

                                                 
15 Se avsnitt 2.3 
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5.1.3 Observationer 
 
De observationer som presenteras är fyra försök att falsifiera de tre uppställda hypoteserna. 
Metod och material för respektive observation presenteras här var för sig. 

5.1.3.1 Observation 1 
 
Den här observationen består av en innehållsanalys av fyra propositioner. 

5.1.3.1.1 Metod 
Enligt teorier om Speech Act16  kan regeringars avsikter klarläggas genom att studera deras tal 
och texter. Forskaren väljer därför att analysera den svenska regeringens propositioner på 
ämnet utsläppsrätter eftersom de är genomarbetade, underbyggda och offentliga texter som 
regeringen som helhet står bakom. Enligt Lindau (2005) skulle regeringen ha överlämnat en 
klimatproposition redan under hösten 2005. Den skulle innehålla regeringens förslag om hur 
Sverige ska förhålla sig till länkdirektivet och om regeringen ska omformulera sitt klimatmål 
Begränsad klimatpåverkan. Därefter informerade Regeringen (2006) själv om att 
propositionen var planerad att publiceras den 1 mars 2006 men detta inträffade inte17. För att 
ha tid att tydligt kunna klarlägga vilken avsikt som den svenska regeringen har med att delta i 
EU:s handel med utsläppsrätter  avgränsas observation 1 till och med 1 mars, 2006. 
 
Sökningen efter propositioner genomfördes 2 mars på Rättsbankens (2006) databas. Sökordet 
var ”utsläppsrätter” eftersom detta ord är direkt knutet till systemet för handel med 
utsläppsrätter. Sökordet användes i fältet Fria sökord. Alla departement och alla riksmöten 
markerades liksom båda boxarna för propositioner respektive skrivelser. Sökresultatet gav 58 
träffar men bara fyra propositioner hade ordet ”utsläppsrätter” i titeln. Eftersom titeln i 
propositioner oftast är enkel, informativ och talande för innehållet valdes de fyra 
propositionerna ut och övriga sökträffar bedömdes irrelevanta eftersom de var mer allmänt 
hållna om miljöarbete, EU-samarbete och ekonomi. Det är en motiverad avgränsning att de 
texter som ska analyseras handlar om handel med utsläppsrätter i synnerhet och inte 
miljöarbete i allmänhet. 
 
Denna analys går ut på att bryta ner propositionerna i meningsbärande texter där ämnet i 
hypoteserna diskuteras och därefter placera in dem i kategorier. Ett kodschema18 utvecklades 
därför stegvis utifrån materialet enligt anvisningar från Bergström m.fl. (2005). En 
genomläsning av de första tre kapitlena av Persson m.fl. (2003) resulterade i ett utkast till 
kodschema. I enlighet med Bergström m.fl. (2005) användes sedan detta utkast för att 
dubbelkoda en liten del av textmassan av en utomstående person som studerat statsvetenskap 
till och med C-nivå. Detta gjordes för att redan från början säkra intersubjektiviteten. 
Resultatet blev en överensstämmelse på bara 25 %. 
 
Kodschemat modifierades därefter till att innehålla färre och tydligare kategorier vars 
innehåll förtydligades med en kort text. Ytterligare en dubbelkodning genomfördes därefter av 
en utomstående person som studerat statsvetenskap till och med D-nivå. Överensstämmelsen 
uppgick då till 60 %. Enligt Kvale (1997) kan kodare som får olika resultat föras samman i en 

                                                 
16 Se avsnitt 2.2 
17 Propositionen kom den 16 mars 2006 
18 Se bilaga 1 
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diskussion om materialet och kodningen för att få förståelse för varandras argument och på så 
sätt förbättra resultatet och modifiera kodschemat till det bättre. Även om Kvale (1997) 
handlar om intervjuer tar det aktuella avsnittet upp kodning av utskriven text, samma uppgift 
som observation 1 handlar om. Vid den avslutande diskussionen mellan forskaren och 
dubbelkodaren till den andra dubbelkodningen modifierades kodschemat något till tydligare 
instruktioner, teorikoppling till Speech Act19 och tydligare kategorier. Orsaken till olika 
kodning var nästan uteslutande att forskaren läst in sig på ämnet betydligt mer. 
Överensstämmelsen uppgick efter diskussionen till 90 %. 
 
Därefter genomfördes en total kodning av materialet med efterföljande genomläsningar för att 
öka reliabiliteten samt dubbelkodningar för att öka intrasubjektiviteten i enlighet med 
Bergström m.fl. (2005). Endast enstaka förändringar som kan räknas på en hand gjordes i 
kodningen och kodschemat spikades slutgiltigt utan ytterligare förändringar. 
Sammanräkningen av de olika kategoriernas frekvens gjordes avslutningsvis. 
 
Kodschemat används för att hitta och kategorisera meningar om vad regeringens avsikt med 
att delta i EU:s handel med utsläppsrätter är. Instruktionerna innehåller bland annat en 
punkt om att uttalanden om ett mål från regeringen ska tolkas som att regeringen vill uppfylla 
det målet. Detta baseras på Speech Act20, talet är en handling. Det innebär enligt Buzan m.fl. 
(1998) att de som kan föra ut sitt tal till allmänheten på ett effektivt sätt påverkar densamma i 
den riktningen. I det här fallet är systemet avseende handel med utsläppsrätter genomröstat i 
riksdagen, alltså godkänt av svenska folket. När det gäller de enskilda kategorierna följer här 
belysande exempel. Ofta förtydligas kodningen av meningarna runt omkring. 
 

- 1a innebär att regeringen uttrycker en mening om att främja konsumenter och ett 
exempel på en mening med denna kodning är: 

 
”Det är en viktig förutsättning för /…/ och hushållens ekonomi.” 

Persson m.fl. (2003:13) 
 

Denna enda mening som fanns med kodning 1a uttrycker att hushållens ekonomi har tagits in 
i beräkningarna. Att hänsyn tagits till en viktig förutsättning för hushållen främjar 
konsumenter. 
 

- 1b innebär att regeringen uttrycker en mening om att inte främja konsumenter och ett 
exempel på en mening med denna kodning är: 

 
”Energipriserna, inklusive priset på el, förväntas öka till följd av att det uppstår en kostnad 

för att släppa ut koldioxid.” 
(Persson m.fl. 2003:53) 

 
Denna mening kan också kodas som att den ”inte främjar företagens intressen” eftersom 
både konsumenter och företag far illa av höjda energipriser. Kategori 1b uppenbarade sig 
endast en gång i materialet. 
 

                                                 
19 Se avsnitt 2.2 
20 Se avsnitt 2.2 
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- 2a innebär att regeringen uttrycker en mening om att främja klimatmålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” från Ringholm (2005). Ett exempel på en mening med denna kodning 
är: 

 
”Enligt beslutet skall vidare de svenska utsläppen av växthusgaser som ett medelvärde för 

perioden 2008-2012 vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990.” 
(Persson m.fl. 2003:11) 

 
Här uttrycker regeringen det faktiska målet ”Begränsad klimatpåverkan” och visar på så sätt 
att det ska främjas. Tolkningen är i enlighet med resonemanget kring Speech Act ovan. 
 

- 2b innebär att regeringen uttrycker en mening om att inte främja klimatmålet 
”Begränsad klimatpåverkan” Ett exempel på en mening med denna kodning är: 

 
”Genom tillägget i denna paragraf klargörs att ett nytt tillstånd inte får förenas med villkor 
som syftar till att begränsa utsläpp av koldioxid för verksamheter som omfattas av systemet 

med handel av utsläppsrätter.” 
(Persson m.fl. 2004a:50) 

 
Denna text handlar om att de företag som deltar i handeln med utsläppsrätter inte kan få 
andra krav på sig om utsläppsminskningar från miljöbalken. Meningen från regeringen är att 
undvika dubbel lagstiftning för företagen, men innebär att krav på utsläppsminskningar 
försvinner om företaget deltar i handeln med utsläppsrätter. Därför främjar det inte 
”Begränsad klimatpåverkan”. Andra exempel på att inte främja ”Begränsad 
klimatpåverkan” kan vara att vilja uppnå andra klimatmål som till exempel åtaganden till 
Kyotoprotokollet som är ett lättare mål än ”Begränsad klimatpåverkan”. Det kan också vara 
att införa projektmekanismerna. Att ompröva ett mål är inte att främja det. 
 

- 3a innebär att regeringen uttrycker en mening om att främja företags vinst. Ett 
exempel på en mening med denna kodning är: 

 
”Metoden ger även möjlighet att ta hänsyn till utomeuropeisk konkurrens och kan också ge 

bättre möjligheter att ta hänsyn till tillväxt i de industrier som omfattas.” 
(Persson m.fl. 2004b:80) 

 
Denna mening uttrycker klart och tydligt att regeringen försöker ta hänsyn till industrins 
konkurrenskraft och tillväxt. Ett exempel på att främja företags vinst. 
 

- 3b innebär att regeringen uttrycker en mening om att inte främja företags vinst. Ett 
exempel på en mening med denna kodning är: 

 
”Reglerna är frikopplade från redovisningen, vilket typiskt sett innebär en ökad 

administrativ börda för företagen.” 
(Persson m.fl. 2004c:17) 

 
Här medger regeringen att deras förslag innebär mer administration för företagen. Detta kan 
tvinga fram kostnadsökningar i form av nyanställningar, fler arbetstimmar och så vidare. Ett 
exempel på hur företagens vinst inte främjas. 
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5.1.3.1.2 Material 
Resultatet av innehållsanalysen som genomfördes i enlighet med Bergström m.fl. (2005) och 
delvis Kvale (1997) följer här. De fyra propositioner som valdes ut vid sökningen på 
Rättsbanken21 är följande: 
 

- 2003/04:31 Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser [53 kodade sidor] 
(Persson m.fl. 2003) 

- 2003/04:132 Handel med utsläppsrätter 1 [50 kodade sidor] (Persson m.fl. 2004a) 
- 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter 2 [111 kodade sidor] (Persson m.fl. 2004b) 
- 2004/05:33 Skatteregler för el-certifikat och utsläppsrätter [21 kodade sidor] 

(Persson m.fl. 2004c) 
 
Inledningsvis kommer en sammanställning av respektive propositions andel av den totala 
mängden kodningar. 
 

Respektive propositions andel av kodningen

66%

13%

18%

3%

2003/04:31
2003/04:132
2004/05:18
2004/05:33

 
 
Figur 2 Respektive propositions andel av kodningen 
 
Totalt gjordes 184 kodningar i materialet. En reflektion av sammanställningen av kodningen 
är att proposition Persson m.fl. (2003) är den absolut viktigaste och mest innehållsrika för 
forskningsarbetet. Detta kan förklaras med att propositionen består av bedömningar och 
riktlinjer för att utforma handeln med utsläppsrätter och ger därmed mer plats åt regeringens 
åsikter. De tre övriga propositionerna är lagförslag med stora mängder neutralt skriven lagtext 
och en mindre möjlighet för regeringen att uttrycka sina åsikter i klartext. Eftersom 
propositionernas karaktär är helt olika går det inte att jämföra dem sinsemellan. Därför 
presenterar den här forskningsrapporten enbart den totala mängden kodningar av respektive 
kategori. 
                                                 
21 Se avsnitt 5.1.3.1.1 
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Figur 3 Respektive kategoris andel av totalsumman 
 
Det här diagrammet visar kategorierna från metodavsnittet22. Som tabellen visar är 
konsumenter ett icke-ämne för regeringen i propositioner om handel med utsläppsrätter. 
Därför falsifierar denna observation utan omsvep hypotesen att regeringens avsikt är att 
främja konsumenter. 
 
För de två andra hypoteserna blir dock bilden mer komplex. När det gäller klimatmålet 
Begränsad klimatpåverkan uttalar sig regeringen bara något oftare om att främja målet som 
att inte främja målet. Den stora delen av kodningarna att ”inte främja klimatmålet” är 
meningar om införande av projektmekanismerna, något som antagligen kommer att 
genomföras i och med Persson m.fl. (2006b). Andelen kodningar där regeringen vill ”främja 
klimatmålet” överväger ändå kategorin att ”inte främja klimatmålet”. Flexibla mekanismer 
är bara en del av målet och att minska utsläppsnivåer ingår också. Eftersom den hypotetiskt-
deduktiva metoden fungerar så att hypotesen antas vara sann tills den falsifierats så går det 
inte att falsifiera hypotesen om att regeringens avsikt är att främja Begränsad 
klimatpåverkan. 
 
För företags vinst är bilden något mer klar om än inte oomstridd. Som framgår av 
diagrammet ovan är den absolut största delen av kodningarna sådana där regeringen 
uttrycker att den vill främja nationella företags ekonomiska vinst på ett eller annat sätt. Dock 
finns en stor mängd meningar som uttrycker nackdelar för företag, många handlar om extra 
administrativ börda och böter för företag som inte följer reglerna i handel med 
utsläppsrätter. Liksom för Begränsad klimatpåverkan går det inte att falsifiera hypotesen, 

                                                 
22 Se avsnitt 5.1.3.1.1 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  19

men till skillnad från klimatmålet innehåller propositionerna en klart större andel meningar 
där regeringen verkligen vill främja denna hypotes än att inte främja den. 

5.1.3.2 Observation 2 
 
Den här observationen består av en enkätundersökning bland verksamhetsutövare från 
Fördelningsplanen (2004). 

5.1.3.2.1 Metod 
I Sverige är två parter involverade i handeln med utsläppsrätter. Dels regeringen med 
underlydande myndigheter som analyseras i den första observationen samt de två 
nästkommande. Dels de verksamhetsutövare23 som ingår i Fördelningsplanen (2004). För att 
inte lämna ena parten ohörd och för att få en bild av verkligheten är det motiverat att skaffa 
sig en överblicksbild över företagens situation efter införandet av handel med utsläppsrätter. 
Detta görs bäst med en enkätundersökning eftersom intervjuer inte skulle kunna ta in hela det 
spektrum av olika företag som påverkas av handeln med utsläppsrätter. 
 
Fördelningsplanen (2004) innehåller enbart samtliga verksamhetsutövare som blev tilldelade 
utsläppsrätter till starten av handel med utsläppsrätter 1 januari, 2005. Första steget av 
urvalet var att sålla bort alla dubbletter på Fördelningsplanen eftersom samma företag är 
medtagna flera gånger, en gång för varje anläggning som företaget fått utsläppstillstånd för. 
För att öka reliabiliteten skrevs dels samtliga företag ner en gång i samma ordning som de 
står upptagna på Fördelningsplanen. Dels sorterades företagen i bokstavsordning för att 
enkelt upptäcka dubbletter. Slutsiffran på den totala populationen blev därefter 247 företag. 
 
I andra steget togs ett stickprov på 100 företag via ett obundet slumpmässigt urval. Samtliga 
företag hade då en lika och slumpmässig chans att komma med i undersökningen. Från 
början var meningen att använda ett systematiskt urval men då startpunkten mellan ett och tre 
skulle väljas visade det sig att vissa nummer hade större chans än andra att komma med och 
därför valdes urvalsmetoden bort. 
 
Som ett tredje steg blev samtliga 100 företag uppringda. Meningen med rundringningen var 
att enkäten via e-post skulle skickas till rätt person direkt, undvika att störa fel personer med 
ett utskick samt att genom en mer personlig kontakt höja svarsfrekvensen. Under 
rundringningen framkom också att två av de 100 företagen i efterhand hade blivit undantagna 
från systemet med utsläppsrätter helt och hållet och därmed inte påverkades av det. Därmed 
uppgick det egentliga urvalet till 98 företag. Eftersom ingen totalundersökning gjordes finns 
ingen siffra på hur många företag som undantagits från systemet. En uppskattning beräknad 
på två av 100 företag ger med en totalpopulation på 247 vid handen att ungefär fem företag 
blivit undantagna. Denna minimala summa påverkar dock inte enkätens kvalité nämnvärt. 
Övriga 98 företag var mycket hjälpsamma och lotsade mig fram till en passande person i 
samtliga 98 fall. 
 
Validitetskritik skulle kunna riktas på två fronter mot den här enkätundersökningen. Först 
eftersom den inte direkt mäter just regeringens avsikt med att delta i EU:s handel med 
utsläppsrätter utan företagens situation. Motiveringen för enkäten går via det grundläggande 
antagandet att regeringens avsikt har slagit genom i verkligheten via den lagstiftning som styr 

                                                 
23 Ordet företag inbegriper i denna observation samtliga 247 verksamhetsutövare även om vissa av dem är 
offentlig verksamhet. 
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handeln med utsläppsrätter i Sverige. Detta antagande grundas dels på att propositionen 
Persson m.fl. (2004b) bifölls av Miljö- och jordbruksutskottet (2004) med enbart två 
ändringar, en mening om ansökningsförfarande och en mening om överklagan samtidigt som 
samtliga motioner avslogs. Dels görs antagandet baserat på Petersson (2000) som påpekar att i 
nordisk politisk tradition är det regeringen som är det högsta statsorganet. Regeringen har 
initiativet på sin sida och styr den politiska utvecklingen medan riksdagen enbart tjänstgör 
som en begränsande makt. 
 
Den andra invändningen mot undersökningen handlar om hypotesen att regeringens avsikt 
med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter är att gynna nationella företags ekonomiska 
vinst. Men även utländska företag som har verksamhet i Sverige finns med på 
Fördelningsplanen (2004) och har därmed möjlighet att komma med i enkäten. Men dels 
utgör dessa företag endast en liten minoritet av de 247 verksamhetsutövarna. Dels har dessa 
företag per definition verksamhet i Sverige, betalar svenska skatter, skapar arbetstillfällen här 
och lyder under samma regler och lagar. Eftersom samma regler gäller för alla blir ett 
eventuellt främjande av svenska företag detsamma även för de utländska företagen. En 
bieffekt alltså, men inget som förändrar hur regeringens avsikt slår igenom i verkligheten. 
Därmed är utgångspunkten för enkätundersökningen följande: Den effekt som svenska företag 
upplever är ett utslag av regeringens avsikt med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter. 
Därför har enkäten en motiverad plats i forskningen. 
 
De 15 frågor24 som användes i enkätundersökningen är utvecklade från forskningens tre 
hypoteser. För att öka svarsfrekvensen och tydligheten har varje fråga enbart ett specifikt 
ämne. Till exempel en fråga om kunder frågar enbart om pris och inte service, pris och utbud 
i ett. Frågorna formulerades så att en överblicksbild för företagens faktiska situation 
framträder när det gäller kunder, utsläppsnivåer och ekonomi. Även om företag generellt kan 
misstänkas vara mer negativt inställda i grunden efterfrågas inte deras åsikt utan deras 
faktiska situation. Storleken på ökningar och minskningar är inte fastställda eller efterfrågade 
eftersom det skulle bli för komplexa frågor att besvara och vissa företag varken vill eller får 
gå ut med exakt information om priser och bedömningar. 
 
I sista frågan kunde företagen välja hur företagen upplevde att myndigheterna motiverade 
anledningen till att Sverige infört handel med utsläppsrätter. Här gavs tre fasta alternativ 
kopplade till hypoteserna och ett öppet alternativ där företagen kunde svara fritt. Tanken med 
det öppna alternativet var att testa om företag ansåg att ”Sverige inför handel med 
utsläppsrätter bara för att EU vill det”. Detta i enlighet med de liberala institutionalisterna, 
presenterade i Dunne (2001), som anser att institutioner på överstatlig nivå är en mer 
intressant aktör att studera än staten. En hypotes om EU valdes bort i teorikapitlet men i 
enkäten gavs företagen möjligheten att återuppväcka denna sidotanke.  
 
Utskicket via e-post fastställde en sista dag för svar två veckor fram i tiden. Meningen var att 
maximalt tre påminnelser sedan skulle användas efter denna period. Men eftersom vissa 
företag under de två veckorna uttryckte undran över enkätens anonymitet skickades den första 
påminnelsen ut redan efter en veckas tid. Där försäkrades fullständig anonymitet för samtliga 
deltagare, något som försäkrades redan under den första rundringningen via telefon för de 
företag som frågade. Därmed kan en bortfallsanalys mellan utskicket och första påminnelsen 
inte göras. 
 

                                                 
24 Se bilaga 2 
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Anonymiteten som behövdes för deltagarna innebär att ingen information om vilka företag 
eller typer av företag som svarat vad får användas. Eftersom urvalet bestod av 98 företag 
skulle dessutom ett antal variabler snabbt sänka urvalet till alldeles för låga siffror per svar 
inom varje variabel. Efter de två första veckorna skickades en andra påminnelse ut via e-post 
tillsammans med en förlängning av svarstiden med ytterligare en vecka. Den sista 
påminnelsen genomfördes efter förlängningsveckan genom en rundringning via telefon till de 
som inte besvarat enkäten ännu och ett sista svarsdatum fastställdes ytterligare en vecka fram 
i tiden.25 
 
En bortfallsanalys mellan respektive påminnelse visade att det inte finns någon snedvridning 
alls gällande vilka svarande som svarade vid vilka tillfällen. Oavsett om det var privat eller 
offentlig verksamhet, energibolag eller industriföretag som deltog i enkäten var de olika 
grupperna efter varje påminnelse och i slutresultatet likvärdigt representerade i förhållande 
till sin andel av urvalet på 98 företag. Detta ökar enkätens kvalité extra eftersom någon form 
av övervikt i svar till ena eller andra typen av verksamhetsutövare inte finns. 
 
Efter de två första veckorna var svarsfrekvensen 68 %. Den följande veckan ökade 
svarsfrekvensen till 79 % i och med den andra påminnelsen. Den slutgiltiga svarsfrekvensen 
efter det att den tredje och sista påminnelsen genomförts blev 83 %. I absoluta tal blev 81 
enkäter besvarade och 17 förblev obesvarade. Den vanligaste anledningen till att en enkät 
inte besvarades var enligt den sista rundringningen att de tillfrågade inte hade tillräckligt 
med tid att svara på enkäten. Sammanlagt gavs dock fyra veckors tid att besvara enkäten, en 
rimlig tidsperiod att besvara 15 kryssfrågor på. För att kunna sammanställa och analysera 
resultatet krävdes en rimlig tidsgräns för svarsperioden. 
 
Felmarginalen, med 95 % säkerhetsnivå, på procentsatserna ligger på 6 % +/- 2 %. En 
relativt hög felmarginal som beror på att urvalet uppgick till 98 företag. Även med 
felmarginalen framgår trender och övergripande mönster i materialet som är intressanta 
oavsett om de ökar eller minskar med några procent. 

                                                 
25 Enkätundersökningen stängdes för svar den 8 april, 2006 
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5.1.3.2.2 Material 
Enkäten gav en god bild av hur svenska företag påverkas utav införandet av utsläppsrätter26. 
Dels visar det här avsnittet på invändningar och kommentarer om enkäten och dels redovisas 
hur de svenska företagen har påverkats. 
 
Under enkätens gång kommenterade en del företag upplägg, frågor och andra detaljer om 
enkäten via e-post och under rundringningarna.27 En invändning mot enkäten yttrades av en 
person som valde att inte besvara enkäten. Invändningen återknyter till forskningsrapportens 
problemställning28 och teori29. Invändningen var att istället för att förenkla verkligheten via 
kryssfrågor borde forskningen inrikta sig på att studera varför Sverige saknar en långsiktig 
energipolitik. Det gör att svensk industri inte kan fatta hållbara och långsiktiga strategiska 
beslut. 
 
Problemet som forskningen tog sin utgångspunkt i är: vad vill regeringen egentligen uppnå? 
Gilpin (2001) slår fast att om regeringens avsikt fastställs förklarar det anledningen till varför 
de ekonomiska spelreglerna ser ut som de gör. Om det är så att regeringen har en annan 
avsikt som är högre än avsikten att främja svenska företags vinst förklarar det den brist på 
långsiktighet för industrin som invändaren upplever; andra värden går före. Den här 
forskningsrapporten kan alltså ge ett direkt svar på den fråga som personen ansåg att 
forskaren skulle ägna sig åt istället för att skriva den här forskningsrapporten. 
 
Nu följer resultatet av enkäten, uppdelade efter de tre hypotesernas ämne, konsumenter, 
utsläppsnivåer och ekonomi. 
 

                                                 
26 De fullständiga frågorna och samtliga resultat redovisas i bilaga 2 
27 Till exempel att en fråga om hur krångligt det är med administrationen runt omkring utsläppsrätter saknades, 
att reglerna och energipolitiken är komplex och inte helt klarlagd ännu. Även att enkäten tydligare borde ha 
definierat ord som konkurrenskraft, intäkter, utgifter, service och utbud. Eftersom dessa invändningar bara 
uttrycktes av enskilda företag och den absoluta merparten av deltagarna inte uttryckte några problem med detta 
så bedömer forskaren att problemen inte har påverkat enkätens resultat negativt. 
28 Se avsnitt 1 
29 Se avsnitt 3 
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Först när det gäller hur konsumenter påverkas är företagen, med något undantag, överens 
om att varken service eller utbud påverkas av införandet av utsläppsrätter nu eller i 
framtiden. När det gäller pris visar dock enkäten på en betydligt större påverkan. 
 

Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era kunder när det 
gäller pris?
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Figur 4 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era kunder när det gäller pris? 
 
Som framgår av diagrammet ovan har en prisökning redan blivit verklighet för kunderna hos 
en femtedel av företagen. Dessutom bedömer hälften av företagen att deras priser kommer 
öka inom de närmaste fem åren på grund av införandet av utsläppsrätter. Här är det givetvis 
viktigt att påpeka att vissa företag inte säljer direkt till privatpersoner utan säljer vidare till 
andra industriföretag eller grossister. Men om prisstegringen startar för en måste nästa höja 
sina priser för att följa med och i slutändan kommer priset för någon form av produkt eller 
tjänst höjas även för vanliga konsumenter. En miljömedveten konsument skulle dock kanske 
acceptera en prishöjning för ett bättre klimat. Men om priserna höjs är det generellt sett 
något negativt för konsumenter. Att priset höjs och varken service eller utbud förändras 
innebär sammantaget därför en försämring för konsumenter. Därför främjar inte införandet 
av utsläppsrätter konsumenter. 
 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  24

Den andra delen handlar om hur införandet av utsläppsrätter påverkar företagens 
utsläppsnivåer. Att minska utsläppen av växthusgaser är ju det centrala målet för klimatmålet 
Begränsad klimatpåverkan som det presenteras i Ringholm m.fl. (2005). Här är effekten av 
införandet av utsläppsrätter tydlig. 
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Figur 5 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era utsläppsnivåer? 
 
Som ovanstående diagram visar har redan idag vart fjärde företag minskat sina 
utsläppsnivåer som en effekt av införandet av utsläppsrätter. Dessutom kommer hälften av 
företagen minska sina utsläppsnivåer inom de närmaste fem åren på grund av införandet av 
utsläppsrätter. Detta är ett tydligt tecken på att systemet med utsläppsrätter har en effekt på 
just den miljömässiga delen. Utsläppsnivåer minskar, något som främjar klimatmålet 
Begränsad klimatpåverkan. 
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Den tredje delen av enkäten om ekonomi innehöll frågor om hur införandet av utsläppsrätter 
påverkar intäkter, utgifter samt konkurrenskraft för företagen. I den här delen händer det 
mest på flest fronter samtidigt vid en jämförelse med vad som hände för konsumenter och 
utsläppsnivåer. 
 
Hur intäkter påverkats av införandet av utsläppsrätter kommer först. 
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Figur 6 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era intäkter? 
 
Detta diagram visar hur huvuddelen av företagen inte har någon förändring av sina intäkter i 
och med införandet av utsläppsrätter. Dock har en inte oansenlig fjärdedel en ökning av sina 
intäkter. Miljöminister Sommestad (2006) uttalade sig om att regeringen och myndigheterna 
var generösa vid den första tilldelningen av utsläppsrätter för att inte missgynna svenska 
företag. Därmed har vissa företag fått för många utsläppsrätter i förhållande till sina 
utsläppsnivåer och därför kunnat sälja överblivna utsläppsrätter inom ramen för 
handelssystemet med vinst. Sommestad (2006) påpekar också att regeringen inom EU drivit 
frågan om att auktionera ut utsläppsrätter istället för att dela ut dem gratis. 
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Utgifter är nästa ämne inom ekonomin. 
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Figur 7 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Era utgifter? 
 
Detta diagram visar att eventuella intäkter från förra diagrammet kommer samtidigt som 
ökande utgifter för många svenska företag. För tre av fem företag ökar utgifter på grund av 
införandet av utsläppsrätter. En tydligt negativ trend för svenska företags vinst. 
 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  27

Avslutningsvis handlar det om konkurrenskraft. 
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Figur 8 Hur påverkar införandet av utsläppsrätter Er konkurrenskraft? 
 
Som framgår av ovanstående diagram har redan en fjärdedel av de svenska företagen upplevt 
en försvagning av sin konkurrenskraft. En andel som enligt företagens bedömning kommer att 
stiga till en tredjedel inom de närmaste fem åren. Huvuddelen av företagen påverkas dock 
inte när det gäller konkurrenskraft. Trots att propositionen Persson m.fl. (2003) tydligt och 
ofta påpekar att en god konkurrenskraft är en detalj som regeringen lägger vikt vid påverkas 
fler företag negativt än positivt. Sammantaget är effekten av införandet av utsläppsrätter 
negativ för svenska företag. Trots att intäkterna går upp för några, ökar utgifterna för många 
och konkurrenskraft hämmas för vissa. Införandet av utsläppsrätter främjar inte svenska 
företags ekonomiska vinst. Speciellt med tanke på att regeringen enligt Sommestad (2006) 
driver frågan om att auktionera ut utsläppsrätter istället för att dela ut dem gratis. Detta skulle 
ytterligare minska intäkterna och öka utgifterna. 
 
Den sista delen av enkäten gav företagen chansen att påpeka på vilket sätt de upplevde att 
myndigheterna motiverade införandet av utsläppsrätter. Nästan total konsensus uppstod om 
att Sverige deltar i EU:s handel med utsläppsrätter för att främja klimatarbetet, enbart en 
ansåg att avsikten var att främja företagsintressen. Tanken att ge företagen chansen att 
återinföra hypotesen om EU:s inflytande och krav föll platt till marken. En av de tre svarande 
som uttryckte en annan åsikt än de tre fasta alternativen kan på ett humoristiskt sätt avsluta 
observation 2 genom följande citat med bitter underton: 
 

”myndigheter motiverar inte” 



Växjö Universitet  Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete 
Kim Jonasson  Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2006 

  28

5.1.3.3 Observation 3 
 
Den här observationen består av en intervju med en centralt placerad tjänsteman inom ett 
aktuellt departement. 

5.1.3.3.1 Metod 
Den andra parten, bredvid den svenska industrin, som är inblandad i handeln med 
utsläppsrätter är regeringen och de underlydande svenska myndigheterna. Eftersom de 
svenska företagens synpunkter togs in via en enkät måste även den andra sidan få sin röst 
hörd mer direkt än genom en innehållsanalys av propositioner. Till skillnad från det vida 
spektrumet av olika typer av företag som studerades via enkäten är det, enligt Speech Act30, 
intressant att studera regeringen djupare. För att få en djupare förståelse för regeringens 
avväganden och val är det bästa alternativet att intervjua en person med insyn i regeringen. 
 
Tanken bakom intervjun var dels att i enlighet med Rational Choice31 klarlägga aktörens 
intressen och begränsningar. Detta presenteras i observation 432. Dels var tanken att ställa 
frågor om avvägningar som regeringen gjort när det gäller flexibla mekanismer, handel med 
utsläppsrätter samt klimatarbete kontra företag kontra konsumenter. Detta val av ämne är 
direkt knutet till forskningsrapportens tre hypoteser. Meningen är att regeringens avsikt med 
att delta i EU:s handel med utsläppsrätter ska framträda i analysen av intervjun. Denna 
observation startade med att kontakt togs med en centralt placerad tjänsteman inom ett 
aktuellt departement, som är insatt i frågan om handel med utsläppsrätter, för att boka en 
intervju33. 
 
Samtidigt utvecklades frågorna34 till intervjun med fokus på hur regeringen gjort olika 
bedömningar av konsekvenser och valmöjligheter inom handeln med utsläppsrätter och 
klimatproblem. Bakgrunden till frågorna baseras på inläsningen av ämnet som presenteras 
både i den primära35 och i den sekundära empirin36. Frågorna tar också i vissa fall 
utgångspunkt hos debattörer om miljöfrågor som till exempel Malm (2005) och Azar (2003) 
för att se hur regeringen ställer sig till det. Eftersom både regeringen och dess underlydande 
myndigheter samt företagen som analyseras i denna forskningsrapport är delar av systemet 
med utsläppsrätter behövs en utomstående motvikt. Den spretiga miljörörelsen utgör en av de 
engagerade grupperna som inte direkt berörs av systemet men som ändå är insatt i ämnet och 
har åsikter i frågan. Intervjufrågorna baseras inte på någon systematisk genomgång utav 
argumenten från miljörörelsen utan bara en allmän inläsning där de mest intressanta 
argumenten togs upp. Det är inte miljöargumenten som analyseras i denna forskningsrapport 
utan regeringens avsikt som ska klarläggas. 
 
Frågorna konstruerades som direkta och tydliga frågor, ofta baserade på en bakgrund. Även 
ledande frågor är bra att använda enligt Kvale (1997), dock krävs en medvetenhet om att 
frågorna är ledande och att de kan styra svaren. I det här fallet genomfördes intervjun med en 
person som är expert på frågorna och att ”lura” denne in på fel spår när det gäller 
specialämnet är mycket svårt och detta försöktes inte heller. Den faktiska intervjun visade att 
                                                 
30 Se avsnitt 2.2 
31 Se avsnitt 2.3 
32 Se avsnitt 5.1.3.4 
33 Intervjun ägde rum 19 april, 2006 
34 Se bilaga 3 
35 Se avsnitt 5 
36 Se avsnitt 4 
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de direkta frågorna hjälpte till att hålla intervjun inom ämnets gränser men svaren å sin sida 
gav ändå uttryck för kunskap och innehöll mycket information som inte väntades. Därmed kan 
inte kritik riktas mot att några ledande frågor tvingade fram information som förväntades i 
förväg. Intervjun bidrog mycket till ny kunskap och insikt i hur regeringen tänker. 
 
För att öka reliabiliteten gjordes utskriften från bandinspelningen av intervjun av 
intervjuaren själv. Därmed försvinner en felkälla som Kvale varnar för, att använda flera 
utskrivare som inte är insatta i ämnet kan leda till misstolkningar av bandinspelningar. Till 
exempel när det gäller meningsslut eller att de missar centrala termer som är viktiga för ämnet 
men som inte uppmärksammas i vardagligt språk. För att ytterligare höja reliabiliteten följdes 
även de flesta frågor med efterföljande svar upp direkt under intervjun med kontrollfrågor och 
återkopplingar. Detta menar Kvale bör göras för att verifiera att intervjuaren förstått rätt, gör 
rätt kopplingar och undviker missförstånd. För att undvika förvrängningar skickades 
dessutom en utskrift skriven i skriftspråk till intervjupersonen för att ge denne möjlighet att 
klara ut eventuella missförstånd. Intervjun uppfyllde också till stor del målet om korta frågor 
och långa svar. Detta är ett tecken på en lyckad intervju enligt Kvale. 
 
Validiteten i att intervjua en centralt placerad tjänsteman i ett departement som en del av att 
klarlägga regeringens avsikt med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter är väldigt hög. 
Forskningen kommer då innanför maktens väggar och får en beskrivning med djupare insikt i 
problematiken och de bedömningar som gjorts. Om intervjun stått helt oemotsagd utan några 
andra källor hade kritik dock kunnat riktas mot intervjun. Av denna anledning finns de andra 
observationerna med i forskningen som ett växelspel för att hålla de andra observationerna i 
schack. 
 
Intervjun presenteras i en form som Kvale (1997) kallar för narrativ strukturering. Detta 
innebär att presentationen av intervjun görs som en sammanhängande berättelse. Berättelsen 
delas här upp i tre delar. Först en del om kontexten som handeln med utsläppsrätter befinner 
sig i och därefter kommer två delar baserade på hypoteserna och som visar vad intervjun gav 
för resultat när det gäller dessa. Intervjun kompletteras med inlägg i debatten, tidigare 
uttalanden och andra texter som har bäring på det intervjun frambringade. Detta görs för att 
inte låta intervjupersonens ord stå helt oemotsagda eller utan uppbackning. Dessutom 
användes just dessa typer av källor under själva intervjun för att vrida och vända på ämnet 
och få olika infallsvinklar, därmed besvarar intervjupersonen här även en del av de 
invändningar som presenteras. 
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5.1.3.3.2 Material 
Först presenteras den kontext som handeln med utsläppsrätter har växt fram i. Denna kontext 
innehåller både klimatpolitik och flexibla mekanismer. 37 
 
Sveriges aktuella klimatpolitik kan tidsbegränsas till perioden mellan 1990 till 2012. I början 
av 1990-talet föddes Sveriges första klimatpolitiska strategi i två propositioner. Fokus då låg 
på att avveckla den svenska kärnkraften främst utan att riskera svensk industris 
konkurrenskraft och därefter utan att öka användandet av fossila bränslen. Under samma 
period inleddes projekt i det då nyss fallna Östblocket med avsikt att trygga 
energiförsörjningen för de baltiska staterna. Projekten övertygade den svenska borgerliga 
regeringen att det var väldigt kostnadseffektivt att genomföra projekt i andra länder, särskilt i 
Baltikum med deras resursslöseri. 
 
Under den senare delen av 1990-talet skiftade fokus för klimatpolitiken inom Sverige och för 
projekten i Baltikum. Klimatförändringarna och behoven av minskade utsläpp blev mer 
prioriterade och svensk industris intressen föll lite i värde jämfört med tidigare under 1990-
talet. Avvecklingen av kärnkraften var fortfarande en viktig fråga men nu med större fokus på 
att det skulle ske utan ökade koldioxidutsläpp. Även projekten i Baltikum fick en ny 
tyngdpunkt när 1997 års energipolitiska proposition slog fast att projekten skulle inrikta sig på 
långtgående klimatinsatser och kostnadseffektivitet hand i hand. 
 
Det aktuella läget är att den definitiva avvecklingen av kärnkraften nu har ersatts med en åsikt 
att kärnkraften får rulla på tills den kan ersättas. Projekten i Baltikum går över till att bedrivas 
inom ramen för de projektbaserade mekanismerna38. Dessutom är det idag tydligare att 
Sverige ska gå före i klimatarbetet och få med sig övriga länder på tåget. Ett exempel på detta 
är kompromisserna där de flexibla mekanismerna garanterades en viss plats inom 
klimatarbetet för att få med Ryssland som annars inte hade skrivit på och genomfört 
Kyotoprotokollet. 
 
Trots att klimatmålet om minus fyra procents utsläpp 2012 i förhållande till 1990 års nivå ser 
ut att kunna nås, har inte medlen för utsläppssänkningar i Sverige hängt med och de som finns 
verkar inte ha haft önskad effekt. Från att ha varit en progressiv kraft inom klimatarbetet på 
1990-talet har Sverige hamnat på efterkälken när det gäller utvecklingen av de flexibla 
mekanismerna och är restriktivare i internationella förhandlingar än andra länder. Idag är 
arbetet, tidsmässigt, styrt till den femårsperiod som slutar 2012. DN-TT (2005) rapporterar 
om att avtalet om förlängningen av Kyotoprotokollet är klart och underskrivet. Debatten runt 
det nya avtalet har ett sidospår där fler länder kan få krav om minskade utsläpp på sig, 
däribland Indien och Kina. Därmed kommer antagligen den nuvarande svenska 
klimatstrategin fortsätta på det valda spåret även efter 2012. 
 
Den nya kunskap som främst framkom under intervjun, som inte någon av de två första 
observationerna eller sekundärempirin uppmärksammade, var tonvikten som lades på 
kärnkraftens centrala roll i svensk klimat- och energipolitik. Att avvecklingen av kärnkraften 
hela tiden ligger och lurar i bakgrunden gör kopplingen tydligare mellan strävan efter 
bibehållen konkurrenskraft och samtidigt minskade utsläpp, men också mer delikat. 
 
                                                 
37 I detta avsnitt indikerar normal text att källan är intervjupersonen eller annan källa som då är angiven. 
Kursiverad stil indikerar att det är forskarens frågor, invändningar och resonemang. 
38 Se avsnitt 1, en återkoppling till de avtal som Lindau (2005) rapporterar om 
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Den andra delen ger en snabb behandling av hypotesen om att främja konsumenter. 
 
Konsumenter har inte varit någon huvudfråga för regeringen under införandet av handel med 
utsläppsrätter. Även om en politiker aldrig skulle erkänna det har konsumenter varit en lågt 
prioriterad grupp. Däremot har Mona Sahlin39, sedan hon fick ta över ansvaret för 
energipolitiken, tydligt drivit konsumenters intresse i en mängd frågor som effekter av 
utsläppshandel, konkurrens och olika avgifter enligt intervjupersonen. Hon utgör en skillnad 
mot tidigare. Samtidigt bedömde aldrig regeringen att utsläppshandeln skulle få de effekter 
som den fick på elpriserna. 
 
Beräkningarna som ligger till grund för regeringens bedömning i Persson m.fl. (2004b) säger 
att priset på utsläppsrätter förväntas bli €10 per ton koldioxid. The Economist (2005) 
rapporterar istället om de första sex månaderna av utsläppshandel, här konstateras det att 
priset för en utsläppsrätt den fjärde juli 2005 var drygt €29 per ton koldioxid. En väldigt 
kraftig ökning som i förlängningen påverkar konsumenterna negativt, en prisökning som 
regeringen inte trodde skulle inträffa. 
 
Att hypotesen om att främja konsumenter inte stämmer håller Engman m.fl. (2005) med om. 
För hyresgäster och bostadsbolag innebär handel med utsläppsrätter högre hyror. Enligt 
Engman m.fl. höjer systemet även priset på el som produceras utan koldioxidutsläpp eftersom 
elbolagen följer prisnivån oavsett typ av elproduktion 
 
I denna del kan dock snabbt konstateras att i princip är konsumenter en icke-fråga för 
regeringen. Regeringen har ingen agenda för att främja konsumenter genom införandet av 
handel med utsläppsrätter. 
 
För det tredje behandlade intervjun också den största frågan, nämligen avvägandet mellan 
hänsyn till klimatet och hänsyn till svensk industri. Detta ämne rymmer alltså de två 
hypoteserna om att främja Begränsad klimatpåverkan och om att främja nationella företags 
ekonomiska vinst. Under intervjun visade det sig att dessa två är svåra att sära på och därför 
presenteras de här tillsammans. 
 
Kostnadseffektivitet är ett ofta upprepat ord för regeringen. Men trots detta finns det stora 
avvikelser från kostnadseffektiviteten i det svenska klimatarbetet. Betingelser som 
självförsörjning när det gäller energipolitiken och sysselsättning när det gäller den 
ekonomiska politiken är två sådana. När det gäller klimatpolitiken är det uppskattningsvis 40-
50 gånger dyrare att sänka utsläppen inom Sverige än att göra det genom projekt i andra 
länder. Därmed är kostnadseffektivitet inte en sådan helig ko som kan tyckas vid en första 
anblick. 
 
Även om nivån på mängden utsläppsrätter som ska delas ut till handeln med utsläppsrätter för 
nästa period är en förhandlingsfråga för regeringen och dess samarbetspartier kommer den 
antagligen hamna under prognoserna för de faktiska utsläppsnivåerna. Därmed väljer 
regeringen att i alla fall delvis tillgodose Azars (2003) önskan om en restriktiv tilldelning av 
utsläppsrätter i Sverige. Även om industrins konkurrenskraft ska värnas är regeringen 
medveten om att utsläppsrätter betyder en försämring för svensk industri, främst jämfört med 
konkurrenter som inte ingår i handelssystemet. Industrin har talat för sina intressen genom 
sina branschorganisationer, även om regeringen är högst medveten om industrins situation 
                                                 
39 Mona Sahlin tillträdde som statsråd i Miljödepartementet under 2004, därmed genomfördes i huvudsak 
grundjobbet till införandet av handel med utsläppsrätter före hennes tillträde 
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väljer den alltså att genomföra handelssystemet. Även om det finns förhoppningar om att 
miljöteknik och förnybar energi ska bli tillväxtbranscher med ekonomiska möjligheter är 
regeringen medveten att det kostar att ställa om ett samhälle från beroende av fossila bränslen 
till ett hållbart samhälle. Dock anser regeringen att målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt 
och klimatförbättringar som Konjunkturinstitutet (2003) lyfter fram inte är så stark som 
Konjunkturinstitutets modeller visar. Sahlin (2005) pekar dels på vikten av att bryta beroendet 
av fossila bränslen och dels på de ekonomiska möjligheterna som regeringen ser i miljöteknik 
och förnybar energi. 
 
Den stora utmaningen just nu är att internationellt kunna kombinera dels att alla länder deltar 
i klimatarbetet och dels att de internationella avtalen är tillräckligt restriktiva för att få en 
positiv effekt på klimatet. De två projektbaserade mekanismernas införande drivs med stor 
enighet bland Kyotoprotokollets parter, även bland utvecklingsländernas regeringar finns ett 
stort stöd för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling. Detta är enligt 
regeringen anledningen till att alla tre flexibla mekanismer fullt ut kommer integreras med 
varandra. Det hjälper inte om Sverige minskar sina utsläpp till noll eller ens om EU gör det. 
För att få långsiktiga positiva effekter på klimatet krävs det att de nya stora ekonomierna 
Indien och Kina också deltar. Som en del av detta arbete krävs det att mekanismerna 
utvecklas och förbättras så att projektmekanismerna som Eklöf (2005) kritiserar kan bli bättre. 
Men till detta hör också att Persson m.fl. (2006b) föreslår att kolsänkeprojekt som Friström 
(2000) kritiserar inte är tillåtna att användas, regeringen skiljer alltså här på de flexibla 
mekanismerna och de kritiserade kolsänkorna. Dock tillägger intervjupersonen att det finns 
krav på att alla projekt inom mekanismen för ren utveckling ska bidra till hållbar utveckling 
inom värdlandet och detta är det upp till värdlandets regering att bedöma. Det är inte upp till 
den svenska regeringen att ifrågasätta andra regeringars bedömningar. 
 
Regeringen har gjort sin avvägning mellan industrins intressen och klimatets bästa. 
Resultatet är att industrin helt enkelt får acceptera de ökade kostnaderna och andra 
nackdelar som handeln med utsläppsrätter orsakar. Regeringen försöker i största möjliga 
mån lindra dessa effekter. De många förslag som gav hypotesen ”att främja företags vinst” 
stort stöd i observation 140 kan vara ett utslag av denna lindring. Men till slut är det klimatets 
behov som går före och industrin som får stå tillbaka. 
 
Ett exempel på skiftet från industri till klimat som intervjupersonen påpekade var att tidigare 
behandlades dessa frågor främst av Näringsdepartementet medan de nuförtiden i huvudsak 
behandlas på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet istället. Denne påpekade också att 
generellt behandlas energisektorn mer restriktivt än industrin. 
 
Eftersom omställningen kostar pengar anser regeringen att för att få ut mesta möjliga 
utsläppsminskning per krona krävs internationellt samarbete. Flexibla mekanismer är de 
bästa styrmedlen som skapats för just detta, de är inte fulländade men det bästa som finns. 
Det handlar om kostnadseffektivitet men inte till vilket pris som helst som Sommestad (2006) 
påpekade. Sverige vill fortfarande gå före och leda utvecklingen i klimatarbetet. 

                                                 
40 Se avsnitt 5.1.3.1 
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5.1.3.4 Observation 4 
 
Den här observationen består av en spelmatris á la Fångarnas Dilemma baserad på 
regeringens egna förförståelse.41 

5.1.3.4.1 Metod 
I den andra delen av intervjun som genomfördes till observation 3 utvecklades ett Fångarnas 
dilemma baserat på regeringens förförståelse. Kritiken för och emot Rational Choice42 har 
redan behandlats i teorikapitlet och här tjänar matrisen som en avslutande hopknytning av 
forskningssäcken. Betoning på att detta är förenklingar av verkligheten för att kunna 
analysera komplicerade skeenden gjordes under intervjun och upprepas här. Detta är ingen 
total bild av verkligheten utan en förenklad kontroll av de tre tidigare observationerna. 
Observationen kontrollerar att regeringen i enlighet med Rational Choice har valt det enligt 
sin egen förförståelse mest rationella alternativet. 
 
Intervjun gav följande bakgrund att beakta för utvecklingen av matrisen. Regeringen har 
redan gjort sitt val, nämligen att på både kort och lång sikt försöka uppfylla de olika 
klimatmålen som finns nationellt och internationellt. För att uppnå detta på kort sikt krävs inte 
projektmekanismerna och därmed håller sig det som här kallas ”Långsiktig hållbarhet” 
innanför gränserna för klimatmålet Begränsad klimatpåverkan från Ringholm m.fl. (2005) för 
tillfället. Som konstaterats i observation 3 kommer dock projektmekanismerna fullt ut införas 
framöver. Men precis som teorikapitlet konstaterade är Rational Choice och Fångarnas 
Dilemma bäst anpassade för att ta en ögonblicksbild av verkligheten för att analysera den. 
Persson m.fl. (2006) slår fast att Begränsad klimatpåverkan ska uppfyllas utan kompensation i 
kolsänkor eller flexibla mekanismer. Det innebär att den dagsaktuella ögonblicksbilden som 
analyseras här är att hypotesen att främja klimatmålet Begränsad klimatpåverkan är det valda 
alternativet enligt regeringens förförståelse. 
 
Alternativet skulle teoretiskt sett kunna vara att släppa alla restriktioner för koldioxidutsläpp, 
låta företagen och alla andra brassa på för fullt utan hänsyn till miljön. Då skulle det vara helt 
upp till företagen att sköta sig och fritt för dem att kunna satsa på sin egen vinst utan 
problem. Därför kan en förenkling av verkligheten slå fast att regeringens förförståelse av det 
inte valda alternativet är hypotesen ”främja företags vinst”. De tidigare tre observationerna 
har klart visat att konsumenter inte har någon plats i regeringens avsikt att delta i EU:s 
handel med utsläppsrätter och tas därför inte upp här. 
 
Ett utkast till dilemmat utvecklades i diskussion under intervjun och en fullständig version 
utvecklades därefter i anslutning till utskriften av den första delen av intervjun. Liksom 
intervjuutskriften skickades dilemmat till intervjupersonen för kontroll om några 
invändningar, tillägg eller åsikter om det skrivna materialet fanns. Under själva intervjun 
lades betoningen med frågorna på att utifrån regeringens perspektiv identifiera aktörerna, 
intressen och begränsningar i enlighet med Jönsson (2002). 

                                                 
41 I detta avsnitt indikerar normal text att källan är intervjupersonen eller annan källa som då är angiven. 
Kursiverad stil indikerar att det är forskarens konstruktioner och resonemang. 
42 Se avsnitt 2.3 
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5.1.3.4.2 Material 
Här följer resultatet av diskussionen med intervjupersonen om ett Fångarnas Dilemma som 
baseras på regeringens egna förförståelse. 

5.1.3.4.2.1 Spelare 
Spelare 1: Svenska regeringen 
Spelare 2: EU-25, som omfattar samtliga de 24 andra länder som är medlemmar i EU 
 
EU är motspelaren fram till 2012 eftersom det gäller att få med samtliga 25 EU-länder på 
tåget för klimatförbättringar. Därefter kanske motspelaren skiftar till utvecklingsländerna eller 
andra Kyotoländer för att få med dem på tåget också. Regeringen anser att för att uppnå 
långsiktig hållbarhet måste hela världen delta. Men just nu begränsas arbetet till EU som ett 
första steg på vägen och under den tiden bibehåller regeringen uppfattningen att det nationella 
målet ska uppfyllas utan kompensation i kolsänkor eller flexibla mekanismer. 

5.1.3.4.2.2 Valsituationen 
Valet gäller den svenska regeringens val mellan ”långsiktig hållbarhet” och ”inga 
restriktioner” och att få med resten av världen på det valda alternativet som är ”långsiktig 
hållbarhet”. Det är viktigt att notera att valen, alternativen och dess konsekvenser för båda 
spelarna skrivs utifrån regeringens synpunkt, detta innebär alltså att motspelaren EU-25: s 
val inte är analyserade. Också viktigt att notera är att matrisen är en ögonblicksbild som 
gäller just nu. Rational Choice lämpar sig inte för att analysera skeenden över tid. 
 
Långsiktig hållbarhet: Det nu valda alternativet för den svenska regeringen är att ha en 
långsiktig hållbarhet för samtliga inblandade parter, klimat, industri och energi. De tre delarna 
för att detta ska uppnås är enligt regeringen: 
 

- Kärnkraftsavveckling utan ökade utsläpp av växthusgaser 
- Uppfylla både de globala klimatmålen i Kyotoprotokollet samt våra egna klimatmål 
- Internationellt samarbete krävs för att lyckas och därför krävs utveckling av de 

flexibla mekanismerna 
 
Inga restriktioner: Motsatsen till det valda alternativet är för den svenska regeringen att 
släppa alla restriktioner på utsläpp och tillåta alla att göra som de själva vill. I intervjun 
fastställdes att det är en belastning för industrin och dess konkurrenskraft att tvinga ned 
utsläppen för klimatets bästa, framförallt på kort sikt. Det här alternativet innehåller givetvis 
en glidande skala men generellt innebär den att den långsiktiga hållbarheten får stå tillbaka för 
andra intressen. 

5.1.3.4.2.3 Intressen 
De intressen som regeringen ser och som de vill uppfylla är att värna en god utveckling för 
klimat och miljö på en global nivå, klimatarbetet ska sprida till hela EU-25.. Dessutom vill 
regeringen värna den svenska industrins konkurrenskraft både nationellt och internationellt. 
Avslutningsvis vill regeringen ha en hållbar och säker energiförsörjning för Sverige. 
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5.1.3.4.2.4 Begränsningar 
Regeringen ser dock vissa begränsningar för att de ovanstående intressena ska kunna 
uppfyllas. Hänsyn måste tas till den svenska industrins internationella konkurrenskraft. 
Annars försvinner industrin härifrån och därmed försvinner pengar. Att ställa om ett samhälle 
till klimatmässig hållbarhet kostar pengar. Dessutom tål inte hushållens ekonomi hur mycket 
som helst och detta begränsar även det de intressen som regeringen vill tillgodose. 
Avslutningsvis är vi till stor del beroende av fossila bränslen i Sverige. Bensin i bilar och 
förbränning i industriprocesser är inte något som tas bort i en handvändning. 

5.1.3.4.2.5 Fångarnas Dilemma 
Sveriges utfall står först och utfallet för EU-25 står därefter. Siffrorna symboliserar utfallet, 
ju högre sammanlagda siffror desto sämre är det sammanlagda utfallet. 
 

 
 
Figur 9 Fångarnas Dilemma 
 
5,5 Det bästa alternativet enligt regeringen, detta alternativ är den väg som regeringen valt 
och hoppas kunna uppfylla. Det innebär flera saker. Att både Sverige och EU väljer att 
försöka uppfylla klimatmålen både nationellt och internationellt. Dessutom ska kärnkraften 
avvecklas utan ökade utsläpp. Omställningen kommer skada industrins intressen något men 
de negativa följderna för industrin lindras något genom olika andra insatser och 
kompensation. Det är detta alternativ som regeringen siktar på idag, regeringen vill få med sin 
motspelare på tåget och detta görs genom utvecklat samarbete och ömsesidig tillit och på lång 
sikt med flexibla mekanismer. 
 
1,15 Den svenska ”glorifierade” bilden av sig själv. Detta alternativ innebär att Sverige går 
före i klimatarbetet och försöker driva med sig de övriga EU-länderna som motsätter sig det. 
En spelare gör allt arbete medan den andra åker med gratis. Detta alternativ är givetvis dåligt 
men enligt intervjupersonen finns ingen oro eller plan för att detta scenario kan inträffa. I 
spelteoretiska termer innebär många upprepade spel mellan samma spelare större tillit och 
oftast bättre resultat. Om resonemanget vässas innebär det mångåriga ”spelandet” mellan EU 
och den svenska regeringen att det finns en stor tillit till de andra länderna hos regeringen. 
 
15,1 Detta är den totala motsatsen till den svenska regeringens val och intresse. Detta 
alternativ innebär att övriga EU-länder går in för långsiktig hållbarhet medan Sverige eldar på 
med fossila bränslen till max. En spelare gör allt arbete medan den andra åker med gratis. 
 
10,10 Detta innebär det totala misslyckandet. Detta alternativ innebär att alla länder släpper 
sina åtaganden i Kyotoprotokollet, eldar på för fullt med fossila bränslen och tar bort alla 
restriktioner mot utsläpp i klimatavtal och lagar. Detta gör att företag fritt kan konstruera sin 
tillverkning och marknader formas utan restriktioner. 
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6 Slutsats 
 
Syftet med denna forskningsrapport var att klarlägga vilken avsikt som den svenska 
regeringen har med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter. Forskningsarbetet tog sin 
utgångspunkt i en teori om statscentrerad internationell politisk ekonomi för att ställa upp tre 
hypoteser om vad avsikten kunde vara. Därefter prövades hypoteserna i fyra observationer, 
alla vilande på en egen premiss för vilken respektive hypotes var sann. Här följer nu 
sammanställningen och analysen av detta forskningsarbete. 

6.1 Sammanställning 
 
Den här sammanställningen tar vara på de avslutande konstaterandena som finns 
understrukna i varje observations material. För att få en överblick placeras respektive 
hypotes in med resultatet i respektive observation i nedanstående figur. 
 

 
 
Figur 10 Falsifiering och godkännande 
 

6.2 Analys 
 
Resultatet i sammanställningen visar att regeringens avsikt med att delta i handeln med 
utsläppsrätter är att främja klimatmålet Begränsad klimatpåverkan. Hypotesen är den enda 
som inte falsifierades under forskningsarbetets gång. I enlighet med Thurén (1991) utgör 
därför denna hypotes en provisorisk sanning. 
 
Att regeringen hellre prioriterar klimatförbättringar än industrins konkurrenskraft är svaret 
på invändningen som yttrades av den som avböjde att besvara enkäten43. Invändningen var 
att forskaren istället för att ägna sig åt denna forskningsrapport borde besvara frågan om 
varför Sverige inte har en långsiktigt hållbar energipolitik. Forskningen har visat att 
regeringen tar hänsyn till annat före industrins intressen. Enligt Gilpin (2001) är sättet som 
en regering konstruerar lagar och regler ett utslag av regeringens prioriteringar och avsikter. 
 
Den svenska regeringen är enligt Persson m.fl. (2006b) fast besluten att klimatmålet 
Begränsad klimatpåverkan ska nås. Detta senaste uttalande stämmer överens med 

                                                 
43 Se avsnitt 5.1.3.2.2 
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forskningsrapportens sammanställning. Att regeringen vill hålla tilldelningen av 
utsläppsrätter under prognoserna för vad de faktiska utsläppen kommer att bli, påvisar också 
att industrins intressen får stå tillbaka för klimatet. De svenska företagen är de som smutsar 
ner och därmed också de som får stå för en stor del av kakan. Detta är en princip om att 
förorenaren betalar som regeringen står bakom i Persson m.fl. (2004b). 
 
Däremot har regeringen ändrat åsikt när det gäller flexibla mekanismer. Dessa bedöms nu 
vara av central betydelse för att få till stånd internationellt samarbete och för en långsiktig 
lösning på klimatproblemen. Nyckeln här är just internationellt samarbete. Kolsänkor 
kvarstår dock som ett medel som varken EU eller den svenska regeringen utnyttjar. Hjelm-
Wallén (2001) konstaterar att kolsänkor är en för klimatet kvalitetsmässigt sämre lösning än 
faktiska utsläppsminskningar. Denna åsikt står regeringen fortfarande fast vid. Att införa 
flexibla mekanismer görs för klimatets skulle, att avstå från kolsänkor görs för klimatets skull. 
Här görs också en återknytning till debatten om klimatet. Till skillnad från kolsänkor är målet 
med de ännu inte fullt utvecklade flexibla mekanismerna konkreta utsläppsminskningar. 
Problem med användningen av de flexibla mekanismerna finns dock. Kritiken från 
miljörörelsen bör som forskningen visat nyanseras eftersom respektive flexibel mekanism och 
kolsänkor skiljer sig åt inbördes.  
 
Om Persson m.fl. (2006b) röstas igenom innebär det att projektmekanismerna införs och kan 
användas i systemet för handel med utsläppsrätter. Dessa får dock inte räknas in i det 
nationella klimatmålet. Ett klimatmål som kvarstår och vars första del44 regeringen i samma 
proposition i klartext och utan omsvep poängterar att Sverige ska uppnå. Detta är en 
återkoppling till problemdiskussionen45. Regeringen vill alltså både äta kakan och behålla 
den. Intervjupersonen påpekade att det är svårt att förklara att Sverige har ett nationellt 
klimatmål som avsäger sig rätten att tillgodoräkna kolsänkor och flexibla mekanismer 
samtidigt som Sverige har internationella åtaganden som innehåller dessa medel. Att 
Begränsad klimatpåverkan ska uppfyllas ”utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med 
flexibla mekanismer” innebär inte längre ett förbud utan har blivit ett rapporteringstekniskt 
krav. Regeringen har luckrat upp den praktiska tillämpningen utan att förändra det skrivna 
ordet. Nyckeln till att det fortfarande är klimatet som står i centrum är att kolsänkor inte får 
användas. 
 
Slutsatsen kan också ställas i kontrast till den förförståelse som Carlén (2000) omedvetet 
använde sig av i sina experiment46. Den kritiska frågan var om huruvida förhandlare kan gå 
in i en förhandling om köp av utsläppsrätter med andra avsikter än att maximera sin egen 
ekonomiska vinst. Forskningens resultat visar att svaret på frågan är: Ja, det går. I det här 
fallet är avsikten att främja klimatmålet Begränsad klimatpåverkan. 
 
Den främsta alternativa hypotesen som övervägdes i början av forskningsrapporten var att 
Sverige genomför handelssystemet för att EU vill det. Förvånansvärt sällan kom EU upp på 
tapeten i någon av observationerna. Endast i propositionerna till observation 1 kommer EU 
fram eftersom bakgrund och förslag till lagtexter baseras på EUOT (2003). 
 
Som avslutning och för att lyfta diskussionen till ett högre, abstrakt plan återknyter texten här 
till Gilpins (2001) teori. Den innebär att en regerings avsikt bestämmer vilken sida regeringen 
står på i den globala kampen mellan den neo-liberala marknadens vinstintresse och andra mål 
                                                 
44 Att minska utsläppen med 4 procent från 1990 års nivå till medelnivån under perioden 2008-2012 
45 Se avsnitt 1 
46 Se avsnitt 1.2 
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som stater är bäst lämpade att välja och eftersträva47. Regeringen ser Begränsad 
klimatpåverkan som en del av ett internationellt klimatarbete. Därför är en del av 
anledningen till införandet av handel med utsläppsrätter att den svenska regeringen vill vara 
en ledande internationell kraft inom klimatarbetet. 

6.3 Framtiden 
 
Den ovanstående analysen fastslår en provisorisk sanning. Varje sanning kommer alltid 
omprövas, förändras och påverkas av tidens tand. När det gäller handeln med utsläppsrätter 
pågår arbetet hela tiden. Den ovanstående provisoriska sanningen gäller för införandet av 
handel med utsläppsrätter och den avsikt som regeringen har fram tills våren 200648. 
 
När det gäller kolsänkor beslutar både EUOT (2004) och Persson m.fl. (2006b) att dessa inte 
får användas i handeln med utsläppsrätter eller som tillgodoräknande i klimatmålet. Projekt 
med kolsänkor är inte förbjudna men den direkta ekonomiska fördelen med dem är alltså 
borttagen. Exempel på projekt med kolsänkor är de gigantiska plantager som Malm (2005) 
hårt kritiserar. Analysen49 slår fast att regeringens avvisande åsikt om kolsänkor kvarstår idag. 
Friström (2000) påpekar också att de vetenskapliga beläggen för att kolsänkor fungerar som 
det är tänkt är mycket tveksamma. Därför skulle en eventuell framtida full integration av 
kolsänkor i Sverige klart betyda att klimatet inte längre är den främsta avsikten för 
regeringen. 
 
Om Persson m.fl. (2006a) röstas igenom, tillkommer också två nya delar till klimatmålet 
Begränsad klimatpåverkan. Dels införs att de svenska utsläppen 2020 bör vara 25 procent 
lägre än 1990. Dels införs ett mål om en maximal global temperaturökning på två grader 
Celsius. Den ursprungliga versionen av Begränsad klimatpåverkan som senast befästes i 
Ringholm m.fl. (2005) var möjlig att uppfylla på hemmaplan med svenska 
utsläppsminskningar. Men med ett nytt delmål om en maximal global temperaturökning 
innebär Begränsad klimatpåverkan ett indirekt krav på internationellt samarbete och enligt 
regeringens syn också ett indirekt krav på införande av flexibla mekanismer. 
 
Miljörörelsen skulle hävda att regeringen, med tilläggen i Begränsad klimatpåverkan, 
medvetet målat in sig själv i ett hörn för att kunna använda projektmekanismerna, som 
miljörörelsen anser är destruktiva. Regeringen å sin sida skulle i samma fråga hävda att även 
om Sverige eller ens EU minskar sina utsläpp till noll hjälper det inte klimatet nämnvärt. 
Länder som Indien och Kina ökar sina utsläpp drastiskt och länder som USA vill inte delta i 
det internationella klimatarbetet med Kyotoprotokollet som navet. För att på lång sikt 
förbättra klimatet krävs kompromisser där alla följer med på tåget och hjälper till, enligt 
regeringen. Ett exempel på detta är Ryssland som inte gick med fullt ut i Kyotoprotokollet 
förrän de flexibla mekanismerna garanterades en plats i arbetet. Utan de flexibla 
mekanismerna hade världens till ytan största land stått utanför klimatarbetet och inte haft 
några internationella restriktioner på sina utsläpp alls. För att låna Winston Churchills 
formulering om demokrati avslutas den här forskningsrapporten med en tanke om flexibla 
mekanismer, fritt baserad på regeringens synvinkel: 
 

Flexibla mekanismer är de minst dåliga systemen för globalt klimatsamarbete 

                                                 
47 Se avsnitt 2.1 
48 Varje observation har en egen avgränsning i tid som angetts i respektive avsnitt 
49 Se avsnitt 6.2 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Kodschema för innehållsanalys 
 
Instruktioner som samtliga måste uppfyllas för kodning 

1. Kategorisera meningar eller textsträngar som är kortare än så, de får inte vara 
längre än en mening. 

2. Koda kapitel 1 till och med sista kapitlet i propositionerna. Sammanfattningen i 
början samt bilagorna ska inte tas med. 

3. Kategorisera enbart bedömningar som regeringen gör, inte som andra än 
regeringen gör. Alla bedömningar i propositionen antas vara regeringens om inget 
annat anges i texten. Riksdagsbeslut baseras på regeringens propositioner om inte 
annat anges och ska därför anses vara regeringen bedömning. Alltså ska inte 
bedömningar som direkt tas från EU:s direktiv, FlexMex2, Kyotoprotokollet eller 
andra källor förutom regeringen tas med. 

4. Markera bara de meningar som har med innehållsanalysens ämne att göra 
(Regeringens avsikt med att delta i EU:s handel med utsläppsrätter) och 
kategorisera varje markerad mening med den korrekta kategorin. 

5. Alla fyra propositioner handlar om utsläppsrätter och de bedömningar som finns i 
texterna ska bedömas som delar av utsläppsrätter (såsom energipolitik, klimatpolitik, 
ekonomisk politik). Förutom om texten klart anger att det enbart handlar om 
något annat system. Till exempel meningar enbart om el-certifikat, skatter och/eller 
andra styrmedel som inte är handel med utsläppsrätter ska inte kategoriseras. Både 
skatter, el-certifikat och andra styrmedel är system som fungerar parallellt, ibland 
överlappande och ibland inom andra områden än just EU:s handel med utsläppsrätter. 

6. Enligt teorin om Speech Act innebär uttalanden från regeringen en handling i sig. 
Därför ska meningar som omnämner ett mål eller en avsikt bedömas som att 
regeringen gör en handling för att uppfylla detta mål även om regeringen inte aktivt 
uttalar sig att faktiskt uppfylla eller genomföra detta. Därför ska dessa meningar kodas 
som en handling för att uppfylla eller genomföra detta. Såvida texten inte klart säger 
att målet inte ska främjas, då ska de kodas som respektive ”inte främja”. Att bara 
passivt omnämna något ska inte tolkas som att meningen inte ska kodas eftersom 
tal är handling och skapar handling. 

7. Situationer där meningar som uttrycker problem som föregående eller 
nästföljande mening löser ska bägge meningarna kodas likadant eftersom ett 
förklarande av ett problem som löses inte ska ses som att regeringen vill gynna 
problemet. 

8. Införande av lagtexter är neutral och ska inte kodas. Såvida inte regeringen i 
lagtexten uttrycker en konkret fördel eller nackdel för konsument, Begränsad 
klimatpåverkan eller företags intressen. Till exempel att införa text om att företag ska 
rapportera sina utsläpp är neutral eftersom konsekvenserna inte är angivna eller inte 
kan bedömas. Att införa en text om böter för företag eller om konkreta 
kostnadsökningar för företag är nackdelar som ska kodas. Notera att straff för enskild 
person inte är straff för företaget direkt och därför ska det inte kodas. 
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Kategorier för kodning 
Att främja eller inte främja konsumenter innebär att regeringen i propositionen ska uttrycka 
meningar som vill förbättra/inte förbättra konsumenters situation till exempel när det gäller 
pris, service och utbud. Kategoriseras enligt följande två kategorier: 
 

1. Konsumenter 
1a främja konsumenter/sänka priser/ta hänsyn till hushållens ekonomi 
1b inte främja konsumenter/låta annat gå före sänkta priser/låta annat gå före hushållens 

ekonomi 
 

Att främja eller inte främja klimatmålet ”Begränsad klimatpåverkan” innebär att någon av de 
tre delarna av målet ska främjas eller inte främjas. De tre delarna i klimatmålet Begränsad 
klimatpåverkan är: 
 

- Minska utsläppen av växthusgaser med 4 procent från 1990 års nivå till perioden 
2008-2012 

- Minska utsläppen av växthusgaser till 4,5 ton per person och år till 2050 
- Att uppfylla de två ovanstående målen utan att tillgodoräkna upptag i kolsänkor eller 

flexibla mekanismer utan enbart minska utsläppen inom Sverige 
 
Alla utsläppsminskningar ska bedömas sikta mot detta mål och kodas som att Begränsad 
klimatpåverkan främjas, såvida inte texten klart anger att utsläppsminskningarna syftar till 
något annat mål. Då ska meningen kodas som att Begränsad klimatpåverkan främjas. Andra 
mål är till exempel Kyotoprotokollets eller Sveriges åtaganden i EU som uppgår till max 104 
% av 1990 års utsläpp till 2008-2012. Meningar om detta ska kategoriseras enligt följande två 
kategorier: 

 
2. Begränsad klimatpåverkan 
2a främja Begränsad klimatpåverkan/minska utsläppsnivåer/minska användningen av 

fossila bränslen/begränsa växthusgaser/inte införa flexibla mekanismer eller kolsänkor 
2b inte främja Begränsad klimatpåverkan/ompröva målet/inte sänka utsläppsnivåer i vissa 

fall/införa flexibla mekanismer eller kolsänkor 
 

Att främja eller inte främja företags vinst innebär att regeringen i propositionerna ska uttrycka 
meningar som att de vill uppnå kostnadseffektivitet, gynna konkurrenskraft och liknande. Det 
kan också innebära att regeringen uttrycker att ibland kan klimathänsyn, konsumenthänsyn 
eller hänsyn till något annat gå före företags intressen. Meningar om detta kategoriseras enligt 
följande två kategorier: 

 
3. Företags vinst 
3a främja företags vinst/skapa kostnadseffektivitet/gynna konkurrenskraften/ta hänsyn till 

svensk industri 
3b inte främja företags vinst/begränsa företags intressen i vissa fall/låta annat gå föra 

konkurrenskraft/låta annat gå före kostandseffektivitet 
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Bilaga 2 Enkätundersökning till svenska företag med resultat 
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Bilaga 3 Ställda frågor under intervjun 
 
Inledande frågor 
 
Berätta lite kort och sammanfattande om hur regeringen ser på sin klimatpolitik i förhållande 
till klimatmålen, företagsintressen och konsumenter. 
 
Så från början handlade det mer om kärnkraft och energiförsörjning och därefter har det 
förändrats mer till intresse för klimatförändringar? 
 
Berätta lite kort och sammanfattande om de försök och projekt som Sverige genomför för att 
utveckla projektmekanismerna. 
 
Företag kontra klimat kontra konsumenter 
 
Håller regeringen med om bedömningen att det finns ett motsatsförhållande mellan att satsa 
på tillväxt och att minska utsläppen? 
 
Hur stor del av införandet av handel med utsläppsrätter har bedrivits med konsumenterna i 
åtanke? 
 
Är det rätt att påstå att konsumenter varit en lågprioriterad grupp när det gäller införandet av 
handel med utsläppsrätter. 
 
Miljöminister Lena Sommestad har sagt att regeringen söker kostnadseffektivitet men inte till 
vilket pris som helst. Vilket pris är det? 
 
Håller regeringen med om professor Azars bedömning att tilldelningen av utsläppsrätter 
måste vara restriktiv för att fylla en funktion? 
 
Sommestad påpekade att tilldelningen till den första perioden var väldigt generös för att inte 
skada svensk industri. Det är en motsats, att gynna industrin samtidigt som att hålla tillbaka 
antalet utsläppsrätter. Kommer regeringen i framtiden sänka tilldelningen av utsläppsrätter 
även om det skadar svensk industri? 
 
Om du väger klimatförbättringar mot industrins intressen så kan du idag inte säga vad som 
väger över, eller? 
 
Flexibla mekanismer 
 
Vilken är regeringens bedömning idag gällande ett eventuellt införande av flexibla 
mekanismer (JI och CDM)? 
 
Kommer de flexibla mekanismerna fullt ut integreras så att berörda kan tillgodoräkna sig 
utsläppsminskningar från JI och CDM i systemet för handel med utsläppsrätter? 
 
Varför ska projektmekanismer införas? Sverige ska ju dels uppfylla sina klimatmål utan 
flexibla mekanismer och dels verkar Sverige ju faktiskt klara detta med. 
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Hur ser regeringen på kritiken från miljörörelsen om att främst CDM sätts i system för att 
anlägga gigantiska monokulturer i form av plantager som förstör både samhällen och miljö i 
utvecklingsländerna? 
 
Bedömer regeringen fortfarande att det är viktigt för industriländerna att föregå med gott 
exempel? 
 
Innebär Ringholm m.fl. (2005) att ett eventuellt införande av projektmekanismer främst skulle 
göras för att gynna svensk industri? 
 
Avslutningsfråga för att runda av första delen av intervjun 
 
Vad är enligt regeringen anledningen till att Sverige har infört handel med utsläppsrätter? 
 
Fångarnas Dilemma 
 
Håller regeringen med om beskrivningen att om projektmekanismer införs så görs det främst 
för att gynna svenska företag och inte miljön? 
 
Vilken är regeringens motspelare i handel med utsläppsrätter? 
 
Vilka intressen försöker regeringen tillmötesgå? 
 
Vilka begränsningar bedömer regeringen finns som hindrar dem från att tillmötesgå de valda 
intressena? 
 
Avslutande fråga 
 
Finns det något mer som du vill tillägga när det gäller regeringens syn på dessa ämnen? 
 


