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Sammandrag: 

Europeiska Unionens utsläppsmarknad, EU ETS är för tillfället den största marknaden 

för koldioxid. Koldioxidprisets volatilitet har varit mycket hög och syftet med denna 

avhandling är att granska de faktorer som styr priset på EU:s utsläppsrätter (EUA). 

Denna avhandling undersöker vilka underliggande faktorer som påverkar priset på 

europeiska utsläppsrätter under de olika faserna av EU ETS samt hurdana skillnader 

som finns de olika faserna emellan. 

De underliggande faktorernas inverkan undersöks i den empiriska delen av 

avhandlingen med hjälp av en multipel regressionsanalys med prisförändringen på 

utsläppsrätter som beroende variabel. Som förklarande variabler i regressionsanalysen 

används prisförändringen på olja, naturgas, kol, aktiemarknaden och EUR/USD-

valutakursen samt ränteförändringen av den riskfria räntan. 

Resultaten av regressionsanalysen visar att prisförändringen av EUAn förklaras dåligt 

med hjälp av underliggande faktorer under fas II och III av EU ETS. Det har 

diskuterats mycket att en så kallad överallokering av utsläppsrätter haft en väldigt stor 

inverkan på priset av dessa, vilket också resultaten i denna avhandling tyder på. 

Resultaten av denna avhandling förkastar alltså inte tidigare undersökningars resultat 

om att priset på EUAn till en stor del har påverkats av ett överutbud av totala mängden 

utsläppsrätter på marknaden. 
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1 INTRODUKTION 

Människans energiförbrukning leder till stora mängder utsläpp av olika slag. Dessa 

utsläpp bidrar både till risker för miljön och till ökade gaser i atmosfären. De här 

gaserna har negativa samhälleliga konsekvenser där en ökad växthuseffekt kan nämnas 

som en av dem. År 1960 tog Ronald Coase upp detta problem i sin artikel ”The Problem 

of Social Cost”. I artikeln diskuterar han hur man i samhället ska hantera sådana 

situationer där enskilda företags verksamhet har externa effekter som inte syns som en 

kostnad i företagets verksamhet. 

Problemet har tidigare varit att företagen inte på något sätt varit tvungna att 

uppmärksamma sina utsläpp, eftersom utsläppen inte orsakat dem några kostnader. De 

har inte sett någon nytta i att minska på utsläppen annat än av etiska orsaker. Under 

miljöförhandlingarna i Kyoto år 1997 lyckades man inte förhandla fram ett globalt pris 

på koldioxid, men man lyckades förhandla fram konkreta mål. Kyotoprotokollet 

omfattar sex växthusgaser; koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), 

fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC), svavelhexafluorid (SF6). 

Metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid räknas om 

till ekvivalenter av koldioxid. När det här och i resten av avhandlingen talas om att 

prissätta koldioxid, avses alltså alla de gaser som ingår i Kyotoavtalet. 

EU förband sig att minska sina utsläpp med åtta procent jämfört med utläppsmängden 

år 1990 till och med år 2012. (Europeiska Unionens råd 2002/358/CE) Nästa steg har 

blivit att minska på utsläppen med 21 % jämfört med år 2005. Tidsfristen för denna 

målsättning är år 2020. 

EU har tagit utsläppsrätter i bruk för att kunna sätta ett pris på utsläpp och på det 

sättet få företagen att minska på sina utsläpp, eftersom detta har en direkt inverkan på 

företagets ekonomiska verksamhet. På det sättet får man även företagen att göra 

utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt. Idén om att minska på utsläpp via 

utsläppshandel är ingen ny idé. Idén om utsläppshandel togs upp av Dales redan år 

1968. 

Priset på de europeiska utsläppsrätterna (EUA) har varit väldigt volatilt och det här har 

varit, kan man säga ett av de största problemen på EU:s utsläppsmarknad EU ETS. Det 
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här är orsaken till varför det är viktigt att kunna förstå vilka faktorer som påverkar 

priset på en EUA. 

1.1. Syfte 

Denna avhandling granskar vilka faktorer som drivit priset på EU:s utsläppsrätter och 

hur faktorernas inverkan varierar mellan fas II och III av EU ETS. 

1.2. Avgränsningar 

Avhandling begränsas till att undersöka priset på EUAn under den andra och tredje 

handelsfasen av EU:s utsläppshandel, dvs. 2008 – 2013. Den empiriska delen av denna 

avhandling tar endast med olje-, naturgas- och kolprisets samt aktiemarknads 

fluktuationers, räntelägets och EUR/USD-valutakursens inverkan på priset av 

utsläppsrätter. 

1.3. Kontribution 

EU ETS övergick till den tredje fasen i början av 2013. Eftersom den tredje 

handelsfasen endast varat i ca ett år vid skrivandet av denna avhandling betyder det att 

den är relativt ung och outforskad. Därmed följer en nästan automatisk kontribution. 

Förutom att se på faktorerna som driver priset på utsläppsrätter är tanken i denna 

avhandling att också studera skillnaderna mellan de olika faserna inom EU ETS. Det 

finns inte många studier som koncentrerar sig på skillnaderna mellan de olika faserna 

och hur dessa skillnader påverkar faktorerna som styr priset på EU:s utsläppsrätter. En 

ytterligare kontribution följer därmed genom att studera skillnaderna mellan fas II och 

III samt hur de underliggande faktorernas påverkan på priset av EUAn skiljer sig under 

dessa faser. 

1.4. Disposition 

Avhandlingen är uppdelad på följande sätt: 

Arbetets teoretiska referensram består av kapitlen 2 och 3. I andra kapitlet berättas om 

utsläppshandel och i tredje kapitlet tas upp faktorer som påverkar priset på 

utsläppsrätter. Den tidigare forskningen behandlas i kapitel 4. 
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Avhandlingens empiriska del börjar i kapitel 5. Det femte kapitlet tar upp metoden som 

används i denna avhandling. Data med bl.a. deskriptiv statistik presenteras i kapitel 6. 

De erhållna resultaten från regressionerna och testen presenteras i resultatkapitlet, 

kapitel 7. Resultaten diskuteras och analyseras i kapitel 8. Avhandlingen avslutas med 

ett sammanfattande kapitel och konklusioner i kapitel 9.   
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2 UTSLÄPPSHANDEL 

I det här kapitlet berättas om Kyotoprotokollet och hur EU ETS fungerar samt hurdana 

erfarenheter man har av handel med utsläpp i USA och EU. 

2.1. Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet är ett internationellt avtal mellan olika länder i mål av att minska på 

de globala utsläppen. Avtalet skrevs på i Kyoto, Japan år 1997. UNFCCC (United 

Nations Framework Convention on Climate Change) är Förenta Nationernas 

klimatkonvention och Kyotoprotokollet ett avtal (protokoll) underställt UNFCCC. 

Kyotoprotokollet trädde i kraft i februari 2005. Till klimatkonventionen (UNFCCC) hör 

för tillfället 195 länder varav 192 av dessa har ratificerat Kyotoprotokollet. Det här 

betyder att nästan alla medlemsländer till UNFCCC också är underställda 

Kyotoprotokollet. Men alla medlemsländer är inte bundna till att minska på sina 

utsläpp. 

Kyotoprotokollet omfattar totalt sex växthusgaser (GHG = green house gases): 

 koldioxid (CO2) 

 metan (CH4) 

 dikväveoxid (N2O) 

 fluorkolväten (HFC) 

 perfluorkolväten (PFC) 

 svavelhexafluorid (SF6). 

Utsläpp i form av metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och 

svavelhexafluorid omvandlas till ton koldioxidekvivalenter (tCO2e), för att inte behöva 

ha sex olika utsläpp utan en helhet av utsläpp som man sedan handlar med i form av 

utsläppsrätter.  

I tabell 1 nedan finns listade de Annex B länder av Kyotoprotokollet som har bundit sig 

att minska på sina utsläpp i jämförelse till sina utsläpp år 1990 samt deras 

målsättningar för 2008-2012. Annex B länderna är de s.k. industriländerna. Som man 
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ser ur tabellen är EU:s målsättning att minska på sina utsläpp under 2008-2012 med 8 

% jämfört med utsläppen år 1990. Till och med år 2020 har EU bundit sig att minska 

sina utsläpp med 20 % jämfört med utsläppsnivån år 2005. (Europeiska 

Kommissionen) 

Tabell 1 Annex B länderna och deras utsläppsmålsättningar för 2008-2012. (UNFCCC) 

 

Land 

 

Målsättning 

   

EU -8 %     

USA -7 % 

Kanada, Ungern, Japan och Polen -6 % 

Kroatien -5 % 

Nya Zeeland, Ryssland och Ukraina 0 % 

Norge +1 %  

Australien +8 % 

Island +10 % 

 

Av dessa länder har Kanada numera dragit sig ur Kyotoprotokollet för att undvika 

sanktioner de skulle ha varit tvungna att betala p.g.a. att de inte nått målsättningarna. 

USA har inte bundit sig att följa målsättningarna i Kyotoprotokollet. (UNFCCC) 

I Kyotoprotokollet finns olika mekanismer som ska göra det möjligt för länderna att 

uppnå sina målsättningar. De tre huvudmekanismerna är: 

 utsläppshandel 

 Clean Development Mechanism (CDM) och 
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 Joint Implementation (JI). 

Utsläppshandel under Kyotoprotokollet går alltså ut på att länder som har mindre 

utsläpp än de målsättningar de har, kan sälja utsläppsrätter åt länder som överstiger 

deras utsläppsmålsättningar. På det här sättet har man alltså bildat en marknad för 

koldioxid och koldioxid kan egentligen ses som vilken handelsvara som helst. 

(UNFCCC) 

Clean Development Mechanism gör det möjligt för ett Annex B land, dvs. ett land som 

är tvunget att minska på sina utsläpp, att göra det i ett utvecklingsland i stället för att 

minska på utsläppen i hemlandet. Ifall det inte är möjligt eller det orsakar för stora 

kostnader att minska på utsläppen i hemlandet ger CDM en möjlighet att göra det 

kostnadseffektivt i ett u-land. CDM ger alltså en viss flexibilitet för Annex B länderna 

att uppnå sina målsättningar. Genom ett projekt som minskar på utsläppen i ett u-land 

är man berättigad till s.k. Certificate of Emissions Reductions (CERs). En CER 

motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter. Det totala antalet CER utfärdade under 

tidsperioden 2008-2012 genom Clean Development -mekanismen motsvarar 2,9 

miljarder ton koldioxidekvivalenter. (UNFCCC)  

I CDM är alltså projektets parter ett Annex B land och ett utvecklingsland. Joint 

Implementation -mekanismen ger liksom CDM flexibilitet åt ett Annex B land att 

uppnå sina utsläppsminskningar. Skillnaden är att i ett JI -projekt är båda parterna 

Annex B -länder. JI fungerar ungefär lika som ett CDM -projekt, men i stället för att 

erhålla CER i utbyte mot utsläppsminskningar erhåller man s.k. Emission Reduction 

Units (ERUs). En ERU motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter. (UNFCCC) 

 

2.2. EU ETS 

Till EU ETS hör för tillfället alla EU:s 28 medlemsländer samt tre EEA EFTA länder, 

Norge, Island och Liechtenstein. EU ETS har bildats för att hjälpa EU minska på sina 

utsläpp av växthusgaser och att uppnå sina mål som det bundit sig till via 

Kyotoprotokollet. EU ETS är den största utsläppsmarknaden i världen, närmare sagt 

utgörs 3/4 av den globala koldioxidhandeln på EU:s utsläppsmarknad. För tillfället 

täcker den ca 45 % av alla växthusgaser inom EU och EUA EFTA. Det här betyder alltså 
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att alla industrier inte är tvungna att köpa koldioxidrättigheter. (Europeiska 

Kommissionen) 

EU:s utsläppsmarknad är uppbyggd i olika faser. Den 1.1.2005 började första 

handelsperioden i EU ETS. Andra fasen av EU ETS började 2.1.2008 och fortsatte till 

slutet av 2012, varefter fas tre påbörjades. (Hintermann 2008; UNFCCC; Europeiska 

Kommissionen) 

2.2.1 EU ETS i all sin enkelhet 

EU ETS är en utsläppsmarknad som utgörs av ett s.k. cap-and-trade -system. Det här 

betyder att det sätts ett tak för de totala tillgångarna, i det här fallet växthusgaserna och 

därefter idkas handel med utsläppsrätter. Cap:en eller utsläppstaket minskar över tiden 

och målet är att utsläppen för de sektorer som hör med i EU ETS ska vara 21 % lägre år 

2020 jämfört med de realiserade utsläppen år 2005. EU ETS ger alltså en möjlighet åt 

företagen att minska på sina utsläpp så kostnadseffektivt som möjligt. (Europeiska 

Kommissionen) 

För att förklara hur handeln med koldioxid fungerar följer ett förenklat exempel. På 

marknaden finns två företag, A och B. De totala utsläppen för A och B har varit 25 

enheter, varav A har orsakat 15 och B 10 enheter. Myndigheterna bestämmer att de 

totala utsläppen bara får vara 20 enheter. Vartdera företaget blir tilldelat 10 

utsläppsrätter som berättigar till 1 enhet utsläpp var. Det är mycket dyrt för A att 

minska på sina utsläpp, medan det för B är billigt. Då bestämmer sig B för att minska 

sina utsläpp till endast 5 enheter. Nu kan B sälja de 5 utsläppsrätterna den inte har 

användning för. Eftersom det är mycket dyrt för A att minska på sina utsläpp 

bestämmer de sig för att köpa 5 utsläppsrätter av B. Då är utsläppen för B 5 enheter, för 

A 15 enheter och de totala utsläppen minskar till 20. 

I slutet av varje år måste företagen kunna täcka sina realiserade utsläpp med sina 

utsläppsrätter. En EUA ger rätten att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter (tCO2e). 

Om ett företag inte kan täcka sina utsläpp med sina utsläppsrätter är det tvunget att 

betala en straffavgift (varierar mellan de olika faserna) för de överskridande utsläppen. 

Utöver straffavgiften är företagen dessutom tvungna att köpa de utsläppsrätter som 

fattas. (Chesney et al. 2009; Hintermann 2008; Europeiska Kommissionen) 
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I nästa kapitel följer en djupare, mera detaljerad beskrivning om hur marknaden är 

uppbyggd samt uppbyggnaden av de olika faserna och skillnaderna mellan dessa. 

2.2.2 Fas I av EU ETS 

Den första fasen av EU ETS sträckte sig från 2005-2007. Fas I var en tre år lång s.k. 

introduktionsfas till utsläppsmarknaden. Under denna tidsperiod var det meningen att 

testa hur en utsläppsmarknad fungerar i praktiken och upptäcka brister som sedan 

kunde åtgärdas till de påföljande faserna under vilka man på riktigt är tvungen att 

minska på utsläppen för att kunna möta kraven på utsläppsminskningar fastställda i 

Kyotoprotokollet. 

I första fasen av EU:s utsläppshandel ingick följande industrisektorer: 

 el- och värmeproduktion 

 oljeraffinering 

 cementindustrin 

 järn- och stålindustrin 

 industrin för glas, kalk, tegel och keramik 

 cellulosa- och pappersindustrin. (Nykänen et al. 2006; Europeiska 

Kommissionen) 

Under fas I behövde dessa industrier endast ta i beaktande sina koldioxidutsläpp. 

Under denna fas delades största delen av utsläppsrätterna ut gratis åt företagen på 

basen av tidigare utsläpp. Detta förfarandesätt att bli tilldelad utsläppsrätter gratis 

kallas för grandfathering. Distributionen av utsläppsrätter gick via National Allocation 

Plan (NAP) som innebar att EU delade ut en viss mängd utsläppsrätter åt varje 

medlemsstat och medlemsstaterna delade själv ut EUAn åt landets företag. 

Utdelningen av utsläppsrätterna skedde alltså på en nationell nivå där beslutsfattarna i 

varje land bestämde hur mycket utsläppsrätter som tilldelades de olika sektorerna och 

dess företag. Straffavgiften, ifall man inte ägde motsvarande mängd utsläppsrätter till 

de realiserade utsläppen låg på 40 €/tCO2. 
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Länder som ingick i EU ETS under den första fasen var alla de dåvarande 

medlemsstaterna av Europeiska Unionen (25 st.). För en överblick av dessa se tabell 2 i 

kapitel 2.2.6 Sammanfattning av skillnader mellan de olika faserna. 

Under fas I av den europeiska utsläppsmarknaden var också s.k. banking och 

borrowing av utsläppsrätter tillåten. Banking innebär att man kan spara eller flytta 

över EUAn från en period till en annan, medan borrowing betyder att man kan låna 

eller flytta över en senare utsläppsrätt till en tidigare period för att täcka realiserade 

utsläpp. Det här förstår man bättre med ett konkret exempel. Det är t.ex. tillåtet att 

använda en 2006 EUA för att täcka utsläpp år 2007 (banking), men denna 2006 EUA 

kunde även användas för att täcka utsläpp år 2005 (borrowing). Banking och 

borrowing mellan olika faser är inte tillåtet, men EU ETS innehåller en diskretionär 

klausul som ger Europeiska kommissionen en möjlighet att tillåta banking av EUAn 

från en fas till en annan. (Europeiska Kommissionen) 

2.2.3 Fas II av EU ETS 

Fas II av EU ETS var en fyra år lång period som sträckte sig från 2008-2012. Från och 

med 2008 var även de länder som bundit sig till Kyotoprotokollet tvungna att för första 

gången konkret minska på sina utsläpp. Nya länder som anslöt sig till den europeiska 

utsläppsmarknaden var två nya EU medlemmar, Bulgarien och Rumänien samt EUA 

EFTA -länderna, Island Liechtenstein och Norge. 

EU ETS utvidgades så att man tog med bl.a. vissa anläggningar som orsakar 

dikväveoxidutsläpp (N2O). Även luftfartssektorn togs med, men den anslöts till EU ETS 

först 1.1.2012, dvs. det sista året av fas II. Hela luftfartsektorn togs dock inte med utan 

det gällde endast flyg inom EU och EUA EFTA. 

Man minskade på proportionen av utsläppsrätter som gavs ut gratis åt 

marknadsaktörerna. Under fas II delades 90 % av capen ut via grandfathering jämfört 

med nästan 100 % under fas I. Utdelningen av utsläppsrätter på nationell nivå gick 

fortfarande via NAP och flera EU medlemsstater valde att auktionera en del av sina 

utsläppsrätter. Capen reducerades med 6,5 % jämfört med capen under fas I. 

Luftfartssektorns cap lades på 97 % av de realiserade utsläppen från referensperioden 

2004-2006 och 85 % av dessa utsläppsrätter delades ut gratis. Man ökade även på 

straffavgiften från 40 €/tCO2 till 100 €/tCO2. Under denna period gav man också 

möjligheten åt marknadsaktörerna att skaffa en del av sina utsläppsrätter via de i 
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Kyotoprotokollet fastställda mekanismerna CDM och JI (se kapitel 2.1 

Kyotoprotokollet). Via dessa mekanismer skaffades totalt utsläppsrätter motsvarande 

1,4 miljarder tCO2e. 

Redan under 2012 började man ta i bruk ett heltäckande unionsregister som ersatte det 

tidigare register- och allokeringssystemet NAP. Det enhetliga registret av utsläppsrätter 

fungerar egentligen som ett värdeandelskonto man har hos en bank. (Europeiska 

Kommissionen) 

2.2.4 Fas III av EU ETS 

Den tredje fasen av EU ETS började 1.1.2013 och fortsätter till slutet av 2020. Fas III 

medför signifikanta förändringar till den europeiska utsläppsmarknaden. I stället för 

flera nationella caps används enbart en heltäckande cap för hela EU ETS och därmed 

slopas även allokeringen via NAP. Capen reduceras för varje år med 1,74 %. Under fas 

III auktioneras 40 % av alla utsläppsrätter vilket betyder att en ännu mindre andel av 

utsläppsrätterna delas ut gratis åt aktörerna. 

På grund av EU ETS finns det ett stort hot för s.k. carbon leakage inom EU. Carbon 

leakage innebär att företag inom en viss industri flyttar produktionen till ett annat land 

med mindre strikt utsläppspolitik. Det här är orsaken till att vissa industrier 

fortfarande erhåller alla eller en stor del av sina utsläppsrätter gratis. Den andel som 

delas ut gratis minskar progressivt för varje år. Som exempel kan nämnas 

tillverkningsindustrin. Denna industri får inte alla sina utsläppsrätter gratis, men de 

erhåller 80 % av sina utsläppsrätter via grandfathering år 2013, varefter denna andel 

minskar linjärt så att de år 2020 endast erhåller 30 % av utsläppsrätterna gratis.  

Eftersom fas I och II haft problem med överallokering av EUAn, till stor del tackvare 

det ekonomiska läget som råder i Europa, har man lagt till en klausul till fas III som 

möjliggör s.k. backloading av utsläppsrätter. Det här betyder att man inte auktionerar 

lika mycket EUAn i början av fasen som ursprungligen tänkt, utan att man i stället 

auktionerar dem i ett senare skede. 

I fas III av EU ETS tas även med flera industrier. Som exempel kan nämnas 

petrokemiska industrin som bl.a. raffinering av petroleum och naturgas. För en mera 

heltäckande lista se tabell 3 under kapitel 2.2.5 där skillnaderna mellan de olika faserna 

sammanfattas. Ur tabell 3 ser man även vilka utsläpp som ingår i EU ETS under de 
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olika faserna. Förutom nya industrier kommer även Kroatien att komma med i EU ETS 

under fas III. Det här sker år 2014. 

Europeiska kommissionen beslöt även i slutet av fas II att göra banking av 

utsläppsrätter möjligt från fas II till fas III. På det här sättet undvek man det redan låga 

priset av utsläppsrätter under fas II att totalkollapsa. (Europeiska Kommissionen) 

I följande kapitel sammanfattas de viktigaste skillnaderna mellan de olika faserna. 

2.2.5 Sammanfattning av skillnader mellan de olika faserna 

En av de största skillnaderna mellan fas III och de tidigare faserna är sättet hur 

utsläppsrätterna delas ut till marknadsaktörerna. National Allocation Plan slopades i 

sin helhet till fas III. En annan stor skillnad i den tredje fasen är mängden 

utsläppsrätter som auktioneras. Det delas fortfarande ut EUAn via grandfathering, men 

en så stor andel som 40 % av utsläppsrätterna auktioneras ut, vilket kan ses som en 

relativt stor förändring jämfört med de tidigare faserna. Problemet med överallokering 

av utsläppsrätter försöker man minska på genom backloadingklausulen, som togs med 

till fas III. 

Till fas III har marknaden gjorts mera heltäckande genom att t.ex. ta med nya 

industrier. I tabell 2 är de industrier som hör till utsläppsmarknaden listade och från 

och med vilken fas de varit med. Även ytterligare länder har tagits med i EU ETS, dessa 

är sammanställda i tabell 3. Från den första fasen till den nuvarande tredje fasen har 

sex nya länder tagits med till EU ETS. 
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Tabell 2 Industrier som ingår i EU ETS, vilka faser de varit med i och vilka utsläpp de är 
tvungna att täcka med EUAn. (Europeiska Kommissionen) 

Industri Fas I-II Fas III 

El- och värmeproduktion CO2 CO2 

Oljeraffinering CO2 CO2 

Järn och stål CO2 CO2 

Cement CO2 CO2 

Glas, kalk, tegel och keramik CO2 CO2 

Sellulosa och papper CO2 CO2 

Petrokemi, ammoniak CO2 CO2 och PFC 

Aluminium  CO2 och PFC 

Kemisk industri 
(producenter av salpetersyra, 
adipinsyra och glyoxidsyra) 

  

CO2 och N2O  
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Tabell 3 Länder som ingår i EU ETS och vilka faser de varit med i. (Europeiska 
Kommissionen) 

Land Fas I Fas II Fas III 

Belgien x x x 

Cypern x x x 

Danmark x x x 

Estland x x x 

Finland x x x 

Frankrike x x x 

Grekland x x x 

Irland x x x 

Italien x x x 

Litauen x x x 

Lettland x x x 

Luxemburg x x x 

Malta x x x 

Nederländerna x x x 

Polen x x x 

Portugal x x x 

Slovakien x x x 

Slovenien x x x 

Spanien x x x 

Storbritannien x x x 

Sverige x x x 

Tjeckien x x x 

Tyskland x x x 

Ungern x x x 

Österrike x x x 

Bulgarien  x x 

Island  x x 

Liechtenstein  x x 

Norge  x x 

Rumänien  x x 

Kroatien   x 
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2.3. Erfarenheter av handel med utsläpp 

EU:s utsläppshandel, EU ETS baserar sig till stor del på USA:s utsläppshandel med 

svaveldioxid (SO2). Som följande berättas det mera ingående hurdana erfarenheter 

man har av USA:s och EU:s utsläppshandel. 

2.3.1 Erfarenheter av USA:s utsläppshandel 

För att ge ett exempel på en lyckad utsläppsmarknad kan nämnas utsläppsmarknaden 

för svaveldioxid i USA. USA tog i bruk handeln med svaveldioxidutsläpp år 1995. Det är 

en del av deras program från 1990, för att minska på utsläpp som har negativ effekt på 

miljön. Programmet heter Clean Air Act Amendments (CAAA) och cap-and-trade-

systemet för att minska på SO2 utsläpp är en del av det här programmet. Målet med 

USA:s utsläppshandel för SO2 är att minska på svaveldioxidutsläppen med 10 miljoner 

ton jämfört med år 1980. (Stavins 2001) 

Under första fasen (1995-2000) av utsläppsprogrammet för minskningen av SO2 ingick 

de industrier som orsakade största delen av svaveldioxidutsläppen. Under andra stadiet 

(fr.o.m. 2000) var nästan alla elproducenter tvungna att handla med utsläppsrätter för 

svaveldioxid. Med hjälp av utsläppshandeln har SO2 utsläppen minskat drastiskt. 

Minskningen av de här utsläppen har haft stora positiva, lokala effekter på bl.a. 

människors hälsa och miljön. (Stavins 2001) 

Också Nykänen et al. (2006) menar att erfarenheterna av USA:s utsläppshandel visar 

att man med hjälp av en utsläppsmarknad kan på ett effektivt och förmånligt sätt 

minska på utsläpp. Med förmånligt menas här att USA:s myndigheter sparat stora 

summor pengar genom att minska på SO2 utsläppen med hjälp av en marknadsbaserad 

utsläppshandel än genom alternativt lagar och restriktioner. Stavins (2001) menar att 

de årliga besparingarna uppgår till en miljard USD. 

2.3.2 Erfarenheter av EU ETS 

Matisoff (2010) menar att det är ytterst viktigt att myndigheterna försöker sända ut 

långfristiga prissignaler och ge regler som gäller på längre sikt. På det sättet kan ett 

jämnare pris på koldioxid uppnås. Om myndigheterna lyckas med att sända ut 

långfristiga prissignaler är det också lättare för företagen att göra långfristiga 

investeringar. Matisoff menar att det varit ett av problemen i EU ETS att 
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utsläppsmarknaderna inte fått den effekt EU velat nå, dvs. att företagen gör långfristiga 

beslut gällande minskning av sina utsläpp. 

Priset på utsläppsrätter har varit ett av de största problemen. Grubb och Neuhoff 

(2006) är av den åsikten att man med ett minimi- och maximipris kunde förbättra EU:s 

utsläppsmarknad. På det sättet kunde man minska riskerna som en prisvolatilitet på 

utsläppsrätter medför. Det skulle bli säkrare och attraktivare för företag att investera i 

ny, grönare teknik. 

I EU ETS delas det ut gratis utsläppsrätter åt företag och industrier på basis av deras 

historiska utsläpp. Fastän företagen har blivit tilldelade gratis utsläppsrätter har de 

inkluderat dessa som en kostnad i sina produkter. Det här gör det, att företagen kan få 

en extra vinst på något de fått gratis. Samtidigt betalar konsumenterna ett högre pris 

för den produkt de köper. Det här fenomenet kallas för windfall-vinster och har ansetts 

vara ett problem inom EU ETS. (Sjim et al. 2005) 

I figur 1 ser man prisutvecklingen av en EUA under första fasen av EU ETS. Då handeln 

med EUAn inleddes låg priset på 5 €/tCO2e. Därifrån började priset snabbt stiga till 

20-30 €/tCO2e för att sedan i slutet av april 2006 dyka till ca 15 €. Djupdykningen, 

som också syns tydligt ur bild 1, berodde på att EU:s dåvarande medlemsländer 

publicerade de realiserade utsläppen för 2005. Utsläppen var mindre än man hade 

räknat med och det fanns ett överutbud av utsläppsrätter på marknaden. Överutbudet 

ledde till att värdet på en EUA fortsatte att sjunka stadigt för att vara nästan värdelös i 

slutet av första fasen. (Ellerman et al. 2008; Hintermann 2008; Seifert et al. 2007)  

Prisutvecklingen av EUAn under fas II och III beskrivs under deskriptiv statistik i 

kapitel 6. 
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Figur 1 Priset på en EUA under fas I, 2005-2007. (European Climate Exchange) 

2.4. Handelsplattformer och volymer 

Egentligen vem som helst med ett konto (värdeandelskonto) i EU:s register (The 

European Union Registry) för utsläppsrätter kan handla med EUAn. Även fastän man 

inte är medlem av EU ETS och därmed tvungen att täcka sina utsläpp med 

utsläppsrätter. Det här betyder att egentligen vilken investerare som helst kan 

inkludera utsläppsrätter som en del av sin portfölj. Handeln mellan köpare och säljare 

kan ske via flera olika intermediärer aktiva på koldioxidmarknaden. På 

koldioxidmarknaden kan man handla både på spot- och på futurmarknaden. Handeln 

sker via börshandel, OTC (over the counter) eller auktionering. Exempel på 

handelsplatser för EUAn (spot och futurer) är: 

 ICE (Intercontinental Exchange) 

 EEX (European Energy Exchange) 

 Climex 

 Greenmarket Exchange. 
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År 2007-2012 var BlueNext en relativt stor handelsplattform för EUAn, men de lade 

ner sin verksamhet i slutet av 2012. 

Handelsvolymerna av utsläppsrätter har stigit för varje år sedan starten av EU ETS år 

2005, se figur 2 nedan. År 2011 var handelsvolymerna något under 7 miljarder 

utsläppsrätter (av dessa transaktioner: 88 % på futur-, 10 % på options- och 2 % på 

spotmarknaden) och år 2012 7,9 miljarder utsläppsrätter med ett totalvärde på 56 

miljarder euro. Den mest likvida marknaden för utsläppsrätter är futurmarknaden. 

(Kossoy & Guigon 2012) 

 

Figur 2 Handelsvolymer av EUAn år 2005-2012. (Europeiska Kommissionen) 

2.5. Kritik mot EU ETS 

EU ETS har fått en hel del kritik under de gångna åren. Ett stort problem har varit 

priset på utsläppsrätterna. Priset har varit väldigt volatilt och enligt många för lågt. 

Överallokering av utsläppsrätter har varit den största grunden till detta. Det låga priset 

har gjort att man funderat på att lägga ett prisgolv för EUAn. 

Under de två första faserna av EU ETS fick utsläppsmarknaden kritik för s.k. windfall 

profits som elbolagen lyckades skapa åt sig. Elbolagen blev utdelade utsläppsrätter via 

grandfathering, men trots det syntes utsläppsrätterna som en extra kostnad i elpriset 

för konsumenterna. Vilket egentligen resulterade i obefogade vinster för elbolagen. 
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Det har även diskuterats mycket om hur mycket EU ETS verkligen lyckats minska på 

utsläppen i dess medlemsländer och hur mycket som egentligen är tack vare en allmän 

minskad ekonomisk aktivitet på marknaden. 

Allokering av utsläppsrätter via NAP, under första och andra fasen av EU ETS har 

också fått stå för en del kritik, pga. att det var ett för invecklat och långrandigt samt 

ogenomskinligt förfarande. Som redan tidigare nämnts har NAP inte att varit ett 

problem under den tredje fasen eftersom man övergått till en enhetlig allokering på 

EU-nivå och slopat NAP-förfarandet. (Europeiska Kommissionen) 

2.6. Framtiden av EU ETS 

Efter att den tredje fasen av EU ETS tar slut börjar fjärde fasen som troligen sträcker 

sig från 2021-2028. All fakta som finns till handa för framtiden av EU ETS är 

fortfarande spekulativa, eftersom framtiden och fas IV fortfarande är under planering.  

Den europeiska kommissionen menar att man försöker slopa grandfathering i sin 

helhet till och med år 2027, efter det skulle alltså alla EUAn enbart auktioneras. Man 

planerar även att göra EU ETS mera täckande så att flera industrier tillhör 

utsläppsmarknaden, bl.a. sjöfartssektorn, att luftfartssektorn skulle bli bredare och 

också gälla flygrutter som går från/till icke-EU ETS -länder till/från EU ETS -länder. 

Också ett prisgolv för EUAn har diskuterats, för att undvika problem med att 

utsläppsrätter blir värdelösa. Capen skulle naturligtvis även reduceras för att göra det 

möjligt att kostnadseffektivt nå utsläppsmålsättningarna i framtiden. Även en 

heltäckande global utsläppsmarknad är möjlig. Europeiska kommissionen har redan 

gjort avtal med Australien om att koppla ihop EU ETS med den australiensiska 

utsläppsmarknaden. Detta skulle ske redan 2018, dvs. under den tredje fasen av EU 

ETS. Så som det ser ut nu skulle man alltså kunna köpa utsläppsrätter från 

utsläppsmarknaden i Australien för att täcka utsläpp inom EU och EUA EFTA och vice 

versa. På det sättet kunde man vara ett steg närmare ett globalt koldioxidpris. 

(Europeiska Kommissionen) 
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3 PRISSÄTTNING AV UTSLÄPPSRÄTTER 

I detta kapitel presenteras en del av den bakomliggande teorin om hur priset på EUAn 

bildas. Priset på koldioxid grundar sig, liksom vilket pris som helst, på balansen mellan 

efterfrågan och utbud. Grubb et al. (2006) menar att marknaden för utsläppsrätter 

fungerar som vilken annan marknad som helst, dvs. att priset avgörs av antalet 

utsläppsrätter på marknaden och förväntade antalet i framtiden. De menar att största 

skillnaden är att utbudet på marknaden direkt bestäms av beslut som görs inom EU. 

Sjim et al. (2005) delar upp faktorerna som påverkar priset i tre kategorier: 

 faktorer som inverkar på utbudet 

 faktorer som inverkar på efterfrågan 

 faktorer som har att göra med marknadens struktur, bestämmelser och 

intervention. 

Till följande presenteras de underliggande faktorerna som påverkar priset på EUAn i 

samma ordning som de nyss nämnda kategorierna. 

3.1. Faktorer som inverkar på utbudet 

De faktorer som påverkar utbudet av utsläppsrätter är politiska beslut och mekanismer 

fastställda i Kyotoprotokollet, Clean Development Mechanism och Joint 

Implementation. Till nästa följer en noggrannare beskrivning av dessa.  

3.1.1 Politiska beslut 

Politiska beslut har att göra med strukturen av EU ETS. Det kan t.ex. vara beslut om 

hur många utsläppsrätter som utfärdas under en viss period, dvs. capen. Innan en 

handelsperiod börjar bestämmer EU hur mycket de totala utsläppen är under den nästa 

fasen. Under fasen säljs den mängd utsläppsrätter som motsvarar de totala utsläppen 

på utsläppsmarknaden. Om det utfärdas för många EUAn drivs priset ned, för att nå ett 

balanspris där utbuds- och efterfrågekurvan korsar varandra. Allokeringen (t.ex. NAP 

under de två första faserna av EU ETS) av utsläppsrätterna är också en del av de 

politiska besluten. (Sjim et al. 2005; Carraro et al. 2009; Europeiska Kommissionen) 
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Politiska beslut har en långsiktig inverkan på priset på utsläppsrätter. Det tar lång tid 

för nya lagar och regleringar att träda i kraft. På marknaden spekuleras det ändå hela 

tiden om hurdana politiska beslut som möjligen fattas i framtiden. Som ett exempel på 

de politiska beslutens inverkan kan nämnas den osäkerhet som rådde på 

utsläppsmarknaden år 2009. Det här p.g.a. att Kyotoprotokollet först bara var giltigt 

ända fram till slutet av 2012 och man inte kom fram till ett nytt konkret avtal på 

miljökonferensen i Köpenhamn 2009. (Carraro C., Favero A. 2009) 

Carraro et al. (2009) menar att politiska beslut om längden på handelsperioden också 

har en inverkan på koldioxidpriset. Om handelsperioderna är för korta och det råder 

brist på utsläppsrätter blir priset mycket känsligt för extrema klimatförhållanden, t.ex. 

en mycket kall vinter. Då vädret är kallt förbrukas det mera energi, efterfrågan på 

utsläppsrätter blir större och priset stiger. Längre handelsperioder gör att sådana 

effekter jämnar ut sig och priset hålls stabilare. Längre handelsperioder gör det också 

möjligt för industrin och företagen att förbereda sig för höjda priser genom satsningar 

på processer och tekniska lösningar med lägre utsläpp. 

När första fasen (2005-2007) av handeln med utsläppsrätter började drevs priset 

snabbt upp från ca 5 €/tCO2e. Grubb et al. 2006 påstår att orsaken till den snabba 

prishöjningen var att Europeiska kommissionen inte gick med på att utfärda mera 

utsläppsrätter trots medlemsstaternas protester. 

Prisets djupdykning i april 2006 berodde på att det kom fram att det finns för mycket 

utsläppsrätter på marknaden jämfört med de egentliga förverkligade utsläppen år 

2005. Här hade alltså EU beslutat om att ge ut för mycket utsläppsrätter, vilket gjorde 

att priset på EUA rasade. (Ellerman et al. 2008; Hintermann 2008; Seifert et al. 2007) 

3.1.2 Clean Development Mechanism (CDM) och Joint Implementation 

(JI) 

Clean Development Mechanism (CDM) är ett annat alternativ för ett företag att skaffa 

sig rätten att släppa ut en viss mängd koldioxid. Om det till exempel blir för dyrt för ett 

företag att minska på sina utsläpp genom att investera i renare processer kan företaget 

köpa utsläppsrätter eller investera i ett CDM-projekt. Genom att investera i ett CDM-

projekt hjälper företaget att finansiera projekt i utvecklingsländer. Dessa projekts mål 

är att på något sätt minska på utsläppen i ett mindre utvecklat land, t.ex. genom att 

investera i grönare teknik. När företag investerar i CDM får den motsvarande mängd 
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utsläppsrätter för att täcka sina egna utsläpp. Dvs. genom att investera i CDM minskar 

ett företag utsläppen någon annanstans än i sin egen verksamhet. Joint 

Implementation fungerar på motsvarande sätt, men i stället för ett u-land är motparten 

ett annat Annex B land. (De Lopez et al.2009) 

Sjim et al. (2005) menar att det åtminstone periodvis under fas I varit billigare för ett 

företag att skaffa utsläppsrätter via CDM än att köpa EUAn direkt. 

3.2. Faktorer som inverkar på efterfrågan 

Sjim et al. (2005) räknar upp följande faktorer som påverkar efterfrågan på 

utsläppsrätter. Faktorerna är: 

 den ekonomiska tillväxten 

 väderförhållanden 

 bränslepriser 

 teknikens utveckling 

 marknadskänslighet 

Till följande berättas mera ingående om varje enskild faktor. 

3.2.1 Den ekonomiska tillväxten 

En positiv ekonomisk tillväxt kräver större produktion, vilket gör att utsläppen ökar. 

Ökade utsläpp i sin tur gör att efterfrågan på utsläppsrätter stiger. Finanskrisen, som 

började 2008 i USA och den globala recessionen den ledde till, har gjort att den 

ekonomiska tillväxten i många länder varit negativ. Eurokrisen några år senare ledde 

också till en minskad ekonomisk tillväxt. Därmed har produktionen och också 

energibehovet minskat. Det här har i sin tur betytt mindre utsläpp och minskad 

efterfrågan på EUAn. Den minskade efterfrågan har lett till ett lägre koldioxidpris. 

(Carraro et al. 2009, Sjim et al. 2005, Nykänen et al. 2006) 
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3.2.2 Väderförhållanden 

Eftersom största delen av koldioxidutsläppen härstammar från energiproduktionen, 

har väderförhållandena en stor inverkan på priset på utsläppsrätter. Om det t.ex. är en 

mycket kall vinter eller en mycket varm sommar stiger behovet av energi, och därmed 

ökar också utsläppen. En högre efterfrågan på utsläppsrätter gör att de blir dyrare. 

(Carraro et al. 2009; Sjim et al 2005, Nykänen et al. 2006) 

Som ett exempel att väderförhållandena spelar en stor roll i utsläppsrätternas 

prisutveckling nämner Sjim et al. (2005) vintern 2005 som exempel. Då var det en kall 

vinter vilket gjorde att koldioxidpriset steg. 

Sjim et al. (2005) menar att också nederbörden har en stor inverkan på priset av 

utsläppsrätter. Det här eftersom vattenkraft är en viktig del av Europas 

energiproduktion. Om det inte regnar fylls inte vattenreserverna i normal takt. Det här 

leder i sin tur till att energibolagen är tvungna att kompensera bortfallet av vattenkraft 

på något sätt. Det här görs genom att producera mera energi i kraftverk drivna med 

fossila bränslen. 

Ett exempel från Spanien visar att då det produceras mindre elektricitet med hjälp av 

vattenkraft stiger utsläppen. År 2002 var elproduktionen med hjälp av vattenkraft 12 

TWh (25 %) mindre än 2001 medan koldioxidutsläppen var 15 Mton större. År 2003 

ökade användningen av vattenkraft igen och det gjorde att koldioxidutsläppen 

minskade med 7 Mton. (Sjim et al. 2005) 

Benz et al. (2008) menar att också vindmängden har en inverkan på priset av EUA:n. 

Då det blåser kan man utnyttja utsläppsfri vindenergi i stället för förbränning av fossila 

bränslen. Det här resulterar alltså i mindre utsläpp och mindre efterfrågan på 

utsläppsrätter. 

3.2.3 Bränsleprisernas inverkan och fuelswitching 

Energiproduktion kräver stora mängder bränsle (olja, stenkol, naturgas m.m.) och 

därför spelar priset på de här bränslena en stor roll. Eftersom de olika bränslena 

orsakar olika mängder koldioxidutsläpp, påverkar det också efterfrågan på EUAn. Om 

t.ex. priset på stenkol stiger kraftigt, blir det mindre attraktivt att använda det som 

energikälla. Om stenkol blir dyrare kan det vara lönsamt att byta till någon annan 

energikälla. Ifall den nya energikällan orsakar mindre koldioxidutsläpp är behovet av 
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utsläppsrätter mindre och priset på dem sjunker. Fenomenet att byta från ett dyrare 

bränsle till ett billigare bränsle går under namnet fuelswitching. 

Fuelswitching anses vara synnerligen relevant inom el- och värmeproduktionen. Det 

här p.g.a. att anläggningarna inom denna sektor oftast är byggda så att de har möjlighet 

att variera mellan olika energikällor. Detta är inte fallet för anläggningar inom de flesta 

andra sektorer. Eftersom få anläggningar inom EU ETS använder olja som sin primära 

energikälla, är fuelswitching något som oftast hänför sig till bränslebyten som sker 

mellan kol och naturgas. Fastän fuelswitching oftast är en möjlighet för endast el- och 

värmeproducenter är det ett relevant fenomen p.g.a. att detta är den klart största 

enskilda sektorn inom EU ETS (ca 90 % av efterfrågan av utsläppsrätter härstammar 

från sektorn för el- och värmeproduktion). Av de fossila bränslena kol, olja och 

naturgas orsakar kol de högsta utläppen och naturgas de lägsta. (Hintermann 2008; 

Ellerman & Buchner 2008; Pettersson et al. 2011) 

Mest relevant är priset på naturgas, vars pris utvecklas i samma riktning som priset på 

olja. Naturgas orsakar mindre koldioxidutsläpp än t.ex. olja eller stenkol. Om priset på 

naturgas blir dyrt blir det mindre attraktivt att minska på utsläppen genom att växla 

från t.ex. kolförbränning till förbränning av naturgas. Det här har naturligtvis en 

inverkan på efterfrågan på utlsäppsrätter. Om man använder bränslen som orsakar 

högre utsläpp krävs det mera utsläppsrätter och därmed stiger alltså efterfrågan på 

EUA:n. (Sjim et al. 2005; Christiansen 2004; Karmali 2004; Rowland 2004; Beyers 

2005; Carraro et al. 2009, Nykänen et al. 2006) 

Grubb et al. (2006) anser att den snabba prishöjningen på utsläppsrätter i början av 

2005 inte bara berodde på de politiska besluten utan också på att priset på naturgas 

ökade. Eftersom naturgas blev dyrare blev det attraktivare att förbränna kol. Benz et al. 

(2008) menar att det behövs cirka hälften mindre utsläppsrätter för kraftverk där man 

använder naturgas som bränsle jämfört med kolkraftverk. 

3.2.4 Teknikens utveckling 

Med teknikens utveckling menas här utvecklingen av teknik som minskar på utsläpp. 

Så gott som alla företag har möjligheten att minska på utsläppen genom att installera 

olika sorters reningsteknik för att minska på utsläppen. Beslutet att investera i ny 

teknik eller att köpa utsläppsrätter beror på flera faktorer. Det beror till stor del på 

skillnaden i kostnaden att installera ny teknik jämfört med att köpa utsläppsrätter. Om 
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det är billigare att investera i ny teknik och på det sättet minska på utsläppen, kommer 

ett företag troligen att välja detta alternativ. (Sjim et al. 2005) 

3.2.5 Marknadskänslighet 

Den europeiska utsläppsmarknade är fortfarande relativt ny och det sker fortfarande 

förändringar i t.ex. marknadens bestämmelser och länder samt industrier som deltar i 

handeln om utsläppsrätter. Det här är orsaken till att EU ETS är en marknadskänslig 

marknad. Förändringar i EU ETS och nyheter som publiceras gällande EU:s 

utsläppsmarknad leder ofta till att priset på koldioxid svänger mera än vad det skulle 

göra på en mogen marknad. Priset på koldioxid kan t.o.m. börja svänga redan före 

själva nyheten publicerats. (Sjim et al. 2005)  

3.3. Marknadens struktur, bestämmelser och intervention 

Priset på en EUA styrs inte bara av utbud och efterfrågan utan också av hur marknaden 

ser ut, dvs. marknadens struktur, bestämmelser och intervention. 

3.3.1 Struktur 

Med marknadens struktur menas här hur många industrisektorer som ingår i EU ETS 

och deras förmåga att inverka på priset genom olika strategiska beslut. Marknaden för 

EU ETS har karakteriserats av stora säljare och köpare av utsläppsrätter. Men ju flera 

industrisektorer som kommer med i EU ETS, desto sämre förväntas en enskild spelare 

på marknaden kunna inverka på priset. (Sjim et al. 2005) 

Neuhoff et al. (2005) menar att 60 % av utsläppen (år 2004) i EU orsakas av el- och 

värmeproducenterna och på det sättet är el- och värmeproducenterna de största 

aktörerna inom EU ETS. Enligt Neuhoff et al. har de därför möjlighet genom sitt 

agerande att styra koldioxidpriset. 

3.3.2 Bestämmelser och intervention 

Marknadens bestämmelser eller inblandningen (intervention) av beslutsfattare i 

marknaden har också en inverkan på priset. Förändringar i bestämmelser kan t.ex. vara 

att sätta ett tak för priset på utsläppsrätter, vilka växthusgaser som ska ingå i EU ETS 

eller vilka sektorer som ska vara med och handla om utsläppsrätter. (Sjim et al. 2005) 
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3.4. Skillnader mellan de olika faserna 

Prissättnigen av utsläppsrätter inom de olika faserna skiljer sig egentligen genom 

utbudsfaktorer och faktorer som har att göra med marknadens struktur och 

bestämmelser. 

Capen har blivit mindre i de senare faserna jämfört med tidigare faserna. 

Förfarandesättet gällande allokeringen av EUAn har ändrats, dvs. en enhetlig 

allokering på EU nivå under fas III jämfört med de tidigare fasernas NAP. 

Auktioneringens andel är betydligt större under fas III jämfört med första och andra 

fasen av EU ETS. Fasernas längd har ökat sedan starten av EU ETS. Fas I varade endast 

tre år, medan fas II hade en längd på fem år. Fas III är den hittills längsta fasen med en 

längd på åtta år. Som redan kom fram under tidigare kapitel hävdar Carraro et al. 

(2009) att längden på faserna har en inverkan på priset av EUAn. Med detta i tanken 

torde alltså fas III ha bättre förutsättningar för ett stabilare koldioxidpris. 

Marknadens struktur har ändrats under fas III av EU ETS så att flera 

industrier/sektorer tagits med. Vilket enligt Sjim et al. (2005) påverkar en enskild 

marknadsaktörs möjligheter att påverka priset på EUAn. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning, som är relevant för denna avhandling. 

Under detta kapitel kommer fyra vetenskapliga artiklar att presenteras i en ordning 

som bestäms av tidpunkten då undersökningen gjorts. 

4.1. Sjim et al. (2005) 

Sjim et al. (2005) undersöker i sin artikel CO2 price dynamics: The implication of EU 

emissions trading for the price of electricity hur den europeiska utsläppshandeln 

påverkar priset på elektricitet. Deras vetenskapliga artikel är intressant och relevant för 

denna avhandling p.g.a. att de i sin undersökning först redogör för vilka underliggande 

faktorer som påverkar priset på utsläppsrätt. Eftersom syftet i Sjim et al. (2005) 

egentligen är att undersöka hur utsläppsmarknaden påverkar priset på elektricitet 

inom EU kommer ingen noggrannare redovisning av deras syfte och metod att 

presenteras. Utan som nästa redogörs den del av deras undersökning vilken behandlar 

de faktorer som påverkar priset på utsläppsrätter. 

Sjim et al. (2005) delar upp faktorerna som påverkar priset på utsläppsrätter i tre 

kategorier: 

 faktorer som påverkar utbudet av utsläppsrätter 

 faktorer som påverkar efterfrågan av utsläppsrätter 

 faktorer som påverkar utsläppsmarknadens struktur, bestämmelser och 
intervention 

I undersökningen går de sedan närmare in på alla dessa kategorier skilt för sig och 

kommer fram till de resultat som finns sammanfattade i tabell 4 nedan. Tabellen tolkas 

på så sätt att när det sker en ökning i faktorn (första kolumnen) har det en positiv eller 

negativ inverkan på priset av utsläppsrättigheter (andra kolumnen). I tredje kolumnen i 

tabellen beskrivs ifall faktorn har en stark, medel eller svag inverkan på priset av 

utsläppsrätter. 
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Tabell 4 Sammanfattning över faktorernas inverkan på koldioxidpriset. (Sjim et al. 2005) 

 

Faktor (+) 

inverkan på CO2 priset Faktorns betydelse 

     

Ekonomisk tillväxt + stark 

Gasens pris jämfört med kol + stark 

Oljepriset + stark 

Temperatur sommar + medium 

Temperatur vinter - stark 

Nederbörd - stark 

Osäkerheten på marknaden + stark 

Ny teknik - svag 

Mängden EUA på 

marknaden 

- stark 

Förväntad mängd CER - stark 

Utsläppen från energisektorn + medium/stark 

4.2. Rickels et al. (2007) 

I sin artikel The determinants of allowance prices in the European Emissions Trading 

Scheme – Can we expect an efficient allowance market 2008? undersöker Rickels, 

Duscha, Keller och Peterson hur energipriser och väderförhållanden påverkar priset på 

EUAn. 
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4.2.1 Syfte 

Deras syfte är att analysera de determinanter som påverkar priset på utsläppsrätter 

inom EU ETS och studera ifall fundamentala faktorer som energipriser påverkar priset 

på dessa utsläppsrätter. 

4.2.2 Data och metod 

Rickels et al. (2007) fokuserar på de två första åren av EU ETS, dvs. 2005-2006. De 

delar in sitt sampel i två delperioder, en före utsläppsrätternas prisfall (1.1.2005-

23.4.2006) och en efter den (15.5-31.12.2006). Eftersom de undersöker en kort 

tidsperiod använder de daglig data i undersökningen. 

Som förklarande variabler använder de olje-, gas- och kolpriset. För att beakta en s.k. 

fuelswitching inkluderas också förhållandet mellan priserna på olja och kol samt 

förhållandet mellan priserna på gas och kol som förklarande variabler. 

Väderförhållanden tas i beaktande av tre dummy-variabler; en för extremt kalla dagar, 

en för extremt varma dagar och den tredje för vindhastighet. De inkluderade ingen 

variabel för nederbörd, eftersom de inte kunde finna något heltäckande, pålitlig data 

för det. 

Testen körs med OLS regressioner med hjälp av två skilda regressionsmodeller: 

EUAt = β1OILt + β 2GASt + β 3COALt + β 4ColdDev + β 5WarmDev + β 6Wind + ut och 

EUAt = β1(OIL/COAL)t + β 2(GAS/COAL) t + β 4ColdDev + β 5WarmDev + β 6Wind + ut. 

4.2.3 Resultat och slutsatser 

Rickels et al. (2007) fann, liksom Sjim et al. (2005) ett positivt samband mellan priset 

på utsläppsrätter och priset på olja och naturgas under den första delperioden av sin 

undersökning. Ett negativt samband mellan priset på kol och utsläppsrätter kunde 

påvisas. Alla dessa variabler var signifikanta på en 1 %:s nivå. Temperaturvariablerna 

var signifikanta endast på en 5 %:s nivå och vindvariabeln var insignifikant för alla 

testen. I testen för andra delperioden var endast oljepriset och kalla temperaturer 

signifikanta med första regressionsmodellen. I testen med andra regressionsmodellen 

var resultaten liknande, där endast olja/kol prisförhållandet (positivt samband) och 
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kalla temperaturer (positivt samband) var signifikanta. Dessutom var R2 väldigt lågt för 

alla testen under andra delperioden. 

Deras slutsatser är att nyheter gällande NAP (National Allocation Plan) har haft en 

dominerande effekt på priset av utsläppsrätter. Under första delperioden, före priset på 

utsläppsrätter kollapsade, hade även priset på olja, gas och kol samt temperaturen en 

inverkan på priset på utsläppsrätter. Efter att de verkliga utsläppen för år 2005 

publicerades 2006 och man märkte att det fanns ett överutbud på marknaden, dvs. att 

utsläppsrätter inte mera var en begränsad tillgång, sjönk priset på utsläppsrätter. Det 

här förklarar insignifikansen av testen gjorda med data från andra delperioden. Det här 

betyder att så länge marknadsaktörerna ser på utsläppsrätter som en begränsad 

tillgång, kan en del av prisförändringen förklaras med fundamentala prisdeterminanter 

som fossila bränslen och väderförhållanden. 

4.3. Madsen (2008) 

I sin avhandling Faktorer som inverkar på priset på utsläppsrätter i EU:s 

utsläppshandelssystem från 2008 undersöker Jens Madsen hur priset på olja, naturgas 

och kol påverkar priset av utsläppsrätter inom EU ETS. 

4.3.1 Syfte 

Madsens syfte är att studera hur underliggande faktorer påverkar priset på 

utsläppsrätter i EU. 

4.3.2 Data och metod 

Madsen (2008) undersöker för det mesta faktorer som påverkat priset på 

utsläppsrätter under den första fasen av EU ETS, dvs. 2005-2007. I sin undersökning 

använder Madsen (2008) dagligt data. Han delar upp sitt sampel i två delperioder, den 

första från 2.12.2004-25.4.2006 och den andra från 3.5.2006-28.9.2007. I den första 

delperioden tar han endast med olje- och naturgaspriset som förklarande variabler. I 

andra delperioden tillägger Madsen även priset på kol som en tredje förklarande 

variabel. Med data från delperiod II körs det två skilda regressioner; en med EUA-2007 

och en med EUA-2008 som beroende variabel.  
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Den statistiska undersökningsmetoden som används är en multipel regressionsmodell 

som estimeras med OLS. Ekvationsmodellen ser ut på följande sätt: 

YEUA, t = α0 + α1(L)Brentt + α2(L)Gast + α3(L)Kolt + εt 

, där 

YEUA, t = prisförändringen för EUA (data från Point Carbon) 

Brentt = prisförändringen för Brent (ICE Brent Crude Oil continuous) 

Gast = prisförändringen för naturgas (ICE Natural Gas continuous) 

Kolt = prisförändringen för kol (TFS API 2 ARA) 

α0 = konstant 

α1(L) = lagpolynom för Brent 

α2(L) = lagpolynom för naturgas 

α3(L) = lagpolynom för kol 

εt = feltermen. 

4.3.3 Resultat och slutsatser 

För regressioner körda under delperiod I med olja- och naturgaspriser som förklarande 

variabler, var lag 0 för varje variabel signifikant på 1 %:s signifikansnivå. Dessutom var 

lag 1-variabeln för olja även signifikant på 1 %:s signifikansnivå. Det här innebär alltså 

att prisförändringarna på dessa tillgångar inverkar på priset av utsläppsrätter med 

direkt inverkan och olja dessutom med en dags fördröjning. Samtliga variabler hade ett 

positivt samband med priset på utsläppsrätter. 

Resultaten från delperiod II var signifikanta för naturgas- (1 %:s nivå) och kol-

variabeln (5 %:s nivå) när regressionen kördes mot EUA-2007. För regressioner körda 

mot EUA-2008 blev samtliga variabler med lag 0 signifikanta på en 5 %:s 

signifikansnivå. Sambandet mellan priset på utsläppsrätter var positivt för samtliga 

variabler. 
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4.4. Lutz et al. (2013) 

I sin artikel Nonlinearity in cap-and-trade systems: The EUA price and its 

fundamentals undersöker Lutz, Pigorsch och Rotfuss hur priset på EUAn påverkas av 

dess fundament, så som energipriser och makroekonomi. Artikeln är så till vida 

intressant att den är en av de få vetenskapliga artiklar som även undersöker påverkan 

av aktiemarknadens fluktuationer på EUA priset. 

4.4.1 Syfte 

Syftet i undersökningen är att studera det icke lineära förhållandet mellan priset på 

EUAn och dess fundament, så som energipriser, makroekonomiska riskfaktorer och 

väderförhållanden. 

4.4.2 Data och metod 

Lutz et al. (2013) riktar sig på den andra fasen av EU ETS i sin helhet, dvs. 1.1.2008-

31.12.2012. Fastän de har en fyra år lång tidsperiod använder de sig av dagligt data i 

undersökningen. De menar att orsaken till det här att de på det sättet får med även 

fluktuationer av EUA priset på kort sikt. 

Som förklarande variabler för energipriser använder de olje-, gas- och kolpriset. För 

priset av olja används Crude Oil-Brent Current Month Free On Board –futuren (i USD). 

Även för kolprisets del används ett futurpris, API2-index (USD/t), från European 

Energy Exchange (EEX). För att konvertera dessa två priser till euro använder 

skribenterna europeiska central bankens (ECB) EUR/USD-valutakurs. Gaspriset 

representeras av futurpriset (EUR/MWh) på Europas största gasbörs European Energy 

Derivatives Exchange (ENDEX).  

Förutom energipriser inkluderar Lutz et al. (2013) även fyra andra förklarande 

variabler. Som sagt tar skribenterna även i beaktande fluktuationer på aktiemarknaden. 

Aktiemarknaden beskrivs i deras modell av Dow Jones EURO STOXX 50 (DJES50), ett 

brett index som inkluderar 50 europeiska företag som är ledande inom sin industri. 

Femte variabeln är ett globalt handelsvaruindex som i deras undersökning 

representeras av Thomson Reuters/Jeffries Commodity Research Bureau Index (CRBI) 

innehållande ett brett urval olika handelsvaror. Den sjätte variabeln tar i beaktande 

default risken på kreditmarknaden. Spreaden räknar de ut genom att ta differensen av 

två portföljer med fast inkomst och medeltalet på deras räntematuritet. På det sättet får 
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de fram hur mycket större premium en investerare vill ha för att investera i en 

riskfylldare tillgång. Portföljerna byggs upp så att den ena innehåller bolag med AAA-

rating (Moody’s) och den andra bolag med BAA-rating (Moody’s). 

Den sista variabeln tar i beaktande, liksom undersökningen av bl.a. Hintermann 

(2010), extrema väderförhållanden (Temperature). För detta använder de Tendances 

Carbone European Temperature Index. Tendances Carbone European Temperature 

Index är en NAP (National Allocation Plan) vägd medeltemperatur av fyra Metnext 

Weather -index (Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien). 

CRBI- och Default Spread -variablerna tar egentligen hänsyn till den ekonomiska 

aktiviteten. Lutz et al. (2013) argumenterar att genom att även ta i beaktande priser på 

olika handelsvaror får man en bild av den rådande ekonomiska aktiviteten. Ifall priset 

på råvaror sjunker kan det tyda på lägre ekonomisk aktivitet och därmed även lägre 

efterfrågan av EUAn. På motsvarande sätt menar de att priset på EUAn borde sjunka 

då default spreaden ökar, eftersom detta skulle tyda på lägre ekonomisk aktivitet, vilket 

empiriskt har bevisats av Fama & French (1989).  

Testen körs med två olika modeller, en med en s.k. non-switching GARCH(1,1) modell 

och en med Markov regime-switching GARCH modell. Modellen de estimerar ser ut på 

följande sätt: 

EUAt = φ0 + φ1Oilt + φ 2Coalt + φ 3Gast + φ 4DJES50 + φ 5CRBIt + φ 6Default Spreadt + 

φ7Temperature + at 

4.4.3 Resultat och slutsatser 

Resultaten av Lutz et al. (2013) påvisar att de viktigaste determinanterna för 

förändringar i priset på EUAn är förändringar på aktiemarknaden och energipriser. De 

finner ett starkt positivt samband på 1 %:s signifikansnivå mellan priset på EUAn och 

olja, gas samt aktiemarknaden (DJES50) från körningarna med non-switching 

GARCH(1,1) modellen. Med denna modell kan även positiva samban mellan priset på 

utsläppsrätter och kol- samt handelsvarupriser påvisas, men endast på en 5 %:s 

signifikansnivå. 

Positiva samband på 1 %:s signifikansnivå mellan priset på EUAn och olja, gas och 

aktiemarknaden hittas även med den andra modellen, dvs. Markov regime-switching 

GARCH modellen. Med hjälp av den andra modellen lyckas de identifiera en låg- och 
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högvolatilitetsperiod.  Högvolatilitetsperioden inträffar under tiden 2008-2009 då de 

realiserade utsläppen var lägre än förväntat, alltså samtidigt som den ekonomiska 

recessionen som orsakades av finanskrisen inträffade. De identifierar även en 

högvolatilitetsperiod från juli 2011 till december 2012, då den europeiska skuldkrisen 

försämrade de ekonomiska utsikterna i Europa. Lutz et al. (2013) menar att det som 

Markov regime-switching GARCH modellen beskriver är egentligen det att 

prisförändringarna för EUAn beskrivs av olika faktorer under olika 

marknadsomständigheter. Det här stöder det som var syftet i undersökningen, dvs. att 

påvisa ett icke lineärt förhållande mellan priset på EUAn och dess underliggande 

determinanter. 

4.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningen av tidigare forskning är sammanställd i tabell 5. Tabellen läses på 

samma sätt som tabell 4, dvs. när det sker en ökning av faktorn är inverkan på priset av 

EUAn positiv eller negativ (+/-). 

Tabell 5 Sammanfattning av tidigare forskning. 

Faktor Sjim et al. 
(2005) 

Rickels et al. 
(2007) 

Madsen 
(2008) 

Lutz et al. 
(2013) 

Olja + + + + 

Naturgas + + + + 

Kol - - + + 

Olja/kol  +   

Naturgas/kol +    

Mängden EUA på 
marknaden 

- -   

Temperatur vinter - -  ej signifikant 

Temperatur sommar +   ej signifikant 

Ekonomisk tillväxt 
/handelsvarupriser 
/råvarupris 

 

+ 

   

+ 

Nederbörd -    

Aktiemarknaden    + 
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4.6. Diskussion kring tidigare forskning 

Resultaten av den tidigare forskningen verkar till stor del vara logisk. Det som inte 

tagits fram tillräckligt i den tidigare forskningen är det positiva sambandet mellan 

priset på EUAn och olja. Ifall man ser på teorin bakom prisbildningen av utsläppsrätter 

vore det mer logiskt att finna ett negativt samband mellan priset på EUAn och olja. 

Eftersom förbränning av olja orsakar stora utsläpp och ifall priset på olja sjunker, 

skulle man tycka att det blir mera attraktivt att förbränna mera olja, vilket skulle leda 

till högre utsläpp och därmed en större efterfrågan på EUAn. En större efterfrågan på 

utsläppsrätter skulle höja priset på EUAn. Det förundransvärda i den tidigare 

forskningen är att det inte noggrannare diskuterats kring det positiva sambandet 

mellan EUA- och oljepriset. Orsaken till att den tidigare forskningen hittat positiva 

samband mellan EUAn och olja kunde vara den att kolets del (20 %; 2009) i 

energiproduktionen är betydligt högre än oljans (13 %; 2009). Utöver detta orsakar kol 

betydligt mera utsläpp än olja. Med tanke på detta minskar alltså utsläppen ifall man 

byter bränsle från kol till olja (fuelswitching) i energiproduktionen och därmed 

efterfrågan på utsläppsrätter. (Eurostat) 

Sjim et al. (2005) menar att priset på naturgas utvecklas i samma riktning som 

oljepriset. Det här betyder att när oljepriset stiger, stiger också priset på naturgas. Då är 

det mindre attraktivt att använda naturgas i t.ex. energiproduktionen och då vänder sig 

energisektorn till något annat fossilt bränsle, oftast kol, som orsakar större utsläpp. Det 

här skulle kunna förklara det positiva sambandet mellan oljepriset och priset på EUAn. 

Madsen (2008) fann ett positivt samband mellan priset på kol och EUAn. Det här är 

enligt all logik och annan tidigare forskning motstridigt. Förbränning av kol orsakar 

mycket utsläpp. Ifall priset på kol sjunker blir det mera attraktivt att använda just kol i 

energiproduktionen, vilket ökar på utsläppen och efterfrågan på EUAn. Igen, när 

efterfrågan på EUAn ökar, ökar priset på dem, vilket betyder att sambandet mellan 

priset på kol och EUAn borde vara negativt, vilket också resultaten av Sjim et al. (2005) 

och Rickels et al. (2007) stöder. 

Det som är ifrågasättande i de tidigare undersökningarna av den europeiska 

utsläppsmarknaden är det att så få vetenskapliga artiklar undersökt sambandet mellan 

aktiemarknadsfluktuationer och priset på utsläppsrätter, liksom t.ex. Lutz et al. (2013). 

Lutz et al. (2013) finner signifikant positiva samband mellan priset på EUAn och 

aktiemarknaden.  
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5 METOD 

I det här kapitlet presenteras den metod som används i den empiriska delen av 

undersökningen. Här presenteras även den använda regressionsmodellen och de 

underliggande faktorernas (förklarande variablernas) förväntade förtecken. 

5.1. Multipel regressionsanalys (OLS) 

Syftet med denna avhandling är att undersöka de faktorer som påverkar priset på 

utsläppsrätter samt hur de påverkar detta pris. I den empiriska delen av avhandlingen 

görs detta med hjälp av en multipel regressionsanalys liksom i Madsen (2008). 

Samtliga regressioner i denna avhandling har körts i statistikprogrammet Stata och 

estimerats med minstakvadratmetoden (OLS). 

5.2. Regressionsmodell 

Till följande presenteras de regressionsmodeller som används i den empiriska delen av 

undersökningen. Som det redan nämndes i avgränsningarna i kapitel 1.3, kommer 

följande faktorers inverkan på priset av utsläppsrätter att undersökas empiriskt: 

 oljepriset 

 naturgaspriset 

 kolpriset 

 aktiemarknadens fluktuationer 

 EUR/USD-valutakursen och 

 riskfria räntan. 

Regressionsmodellerna som används i denna avhandling är två stycken och liknande 

som regressionsmodellerna i tidigare forskningar. Båda regressionsmodellerna körs 

skilt för de båda tidsperioderna (fas II och III). Modellerna ser ut som följande: 

ΔEUAt = α + β1 ΔOLJAt + β2 ΔNATURGASt + β3 ΔKOLt + β4 ΔDJES50t + β5 ΔEURUSDt 

+ β6 ΔRISKFRIt + εt (1) 
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ΔEUAt = α + β1 Δ(OLJA/KOL)t + β2 Δ(NATURGAS/KOL)t + β3 ΔDJES50t + β4 

ΔEURUSDt + β5 ΔRISKFRIt + εt (2) 

där, 

ΔEUAt = prisskillnaden på utsläppsrätter (EUA) vid tidpunkt t 

α = konstanten 

ΔOLJAt = prisskillnaden på olja vid tidpunkt t 

ΔNATURGASt = prisskillnaden på naturgas vid tidpunkt t 

ΔKOLt = prisskillnaden på kol vid tidpunkt t 

ΔDJES50t = prisskillnaden på aktiemarknaden vid tidpunkt t 

ΔEURUSDt = prisskillnaden mellan EUR och USD vid tidpunkt t 

Δ(OLJA/KOL)t = prisförhållandet mellan olja och kol vid tidpunkt t 

Δ(NATURGAS/KOL)t = prisförhållandet mellan naturgas och kol vid tidpunkt t 

εt = residualen 

Prisskillnaden betecknas med Δ (delta) framför varje variabel. Samtliga variablers 

prisskillnader räknas som den logaritmerade prisskillnaden för att nå önskvärda 

statistiska egenskaper som bl.a. stationäritet. 

De tre första variablerna olja, naturgas och kol tar i beaktande bränsleprisernas 

inverkan på priset av EUAn. Tanken med att ta med ett aktiemarknadsindex som 

förklarande variabel är att få en bild av hur fluktuationer på aktiemarknaden påverkar 

priset på EUAn. För att beakta det makroekonomiska läget i Europa tas USD/EUR-

valutakursen och den riskfria räntan med som förklarande variabler. De tre sista 

variablerna speglar med andra ord hur den rådande ekonomiska aktiviteten (det 

rådande ekonomiska läget) inom ekonomin påverkar priset på utsläppsrätter. 

Fama & French (1989) och Sadorsky (2002) hävdar att det är viktigt att ta med 

makroekonomiska riskfaktorer i bildandet av förväntningar på aktie-, obligations- och 

handelsvarumarknaden. Chevallier (2009) har påvisat samband mellan 

makroekonomiska faktorer och priset på EUAn. Även Lutz et al. (2013) finner ett starkt 
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positivt samband mellan aktiemarknaden och priset på utsläppsrätter. Det här är 

orsakerna till att de tre sista variablerna tas med i denna avhandling som förklarande 

variabler. Man kunde även tänkas använda sig av förändringen av 

bruttonationalprodukten inom EU området för att spegla den rådande ekonomiska 

tillväxten. Det här är dock inte helt möjligt, eftersom data över 

bruttonationalprodukten endast publiceras kvartalsvis. 

I den andra regressionsmodellen har de enskilda variablerna för olja, naturgas och kol 

ersatts med prisförhållandet av olja och kol (Δ(OLJA/KOL)) samt naturgas och kol 

(Δ(NATURGAS/KOL)). Orsaken bakom detta är att ta i beaktande hurdan inverkan en 

fuelswitching har på priset av EUAn. För att inte de olika enheterna ska ställa till med 

problem har prisskillnaderna för OLJA/KOL- och NATURGAS/KOL-variablerna 

räknats ut på följande sätt: 
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För att testa om de olika faktorerna har en fördröjd inverkan på priset av 

utsläppsrätter, tilläggs även s.k. lag-funktioner för samtliga förklarande variabler, 

liksom i Madsen (2008). 

5.3. Förväntade förtecken 

De förväntade förtecknen av regressionsanalysen är sammanfattade i tabell 6 nedan. 

De förväntade förtecknen baserar sig i första hand på teori och i andra hand på tidigare 

forskning. De förväntade företecknen grundar sig på tanken att ifall utsläppen ökar och 

därmed också efterfrågan på utsläppsrätter, kommer priset på utsläppsrätter att stiga.  

Genom att förbränna kol orsakas stora utsläpp och utifrån detta förväntas kol ha ett 

negativt samband med utsläppsrätter. Förbränning av olja orsakar också höga utsläpp, 

men i jämförelse med kol är dessa mindre. Även de tidigare forskningarna påvisar ett 
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positivt samband mellan priset av EUAn och olja. Därför förväntas här också ett 

positivt samband. Eftersom naturgas orsakar mindre utsläpp än de övriga fossila 

bränslena, förväntas priset på naturgas korrelera positivt med priset på utsläppsrätter. 

Förhållandevariablerna olja/kol och naturgas/kol förväntas ha positiva förtecken i 

enlighet med tidigare forskning samt teori. Ifall priset på kol ökar, minskar 

förhållandevariabeln samtidigt som det kan bli lönsammare att växla till ett annat 

bränsle som orsakar mindre utsläpp (t.ex. olja eller naturgas). I och med de lägre 

utsläppen blir efterfrågan på utsläppsrätter mindre. Därav förväntas alltså ett positivt 

samband mellan priset på utsläppsrätter och de båda förhållandevariablerna. 

Den ekonomiska tillväxten/aktiviteten och mängden utsläpp förväntas gå hand i hand, 

dvs. när den ekonomiska tillväxten stiger, ökar produktionen och energikonsumtionen. 

Aktiemarknadsindexet och den riskfria räntan förväntas alltså ha positivt samband 

med priset av utsläppsrätter. Ifall euron blir dyr gentemot US dollar försämras EMU-

områdets exportmöjligheter, dvs. efterfrågan på produkter tillverkade inom EMU-

området sjunker. Det här medför en minskad produktion inom europeiska företag som 

är beroende av export. Eftersom produktionen minskar till följd av en förstärkt euro 

minskar efterfrågan på utsläppsrätter. Därmed förväntas EUR/USD-valutakursen ha 

ett negativt samband med priset på EUAn. 

Tabell 6 Förväntade förtecken. 

Faktor inverkan på priset av EUA 
(CO2) 

Olja + 

Naturgas + 

Kol - 

Olja/kol + 

Naturgas/kol + 

Aktiemarknaden + 

EUR/USD-valutakursen - 

Riskfria räntan + 
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6 DATA 

I det här kapitlet beskrivs det data som används i den empiriska delen av avhandlingen. 

Först ges en motivering till valet av data och sedan presenteras den deskriptiva 

statistiken av datamaterialet. 

6.1. Motivering till valet av data samt tidsperiod 

I denna avhandling är avsikten att undersöka faktorer som påverkat priset av 

utsläppsrätter under fas II och III av EU ETS. Orsaken varför inte fas I överhuvudtaget 

tas med i den empiriska delen av undersökningen är det, att priset på utsläppsrätter 

rasade i april 2006 p.g.a. överallokeringen av utsläppsrätter jämfört med de verkliga 

utsläppen. 

I denna avhandling används veckodata (onsdag till onsdag), för att slippa sådant brus 

som dagligt data kan medföra. EU ETS är dessutom en så pass ny marknad att 

handelsvolymerna inte är så konstanta, marknaden inte så etablerad och 

prisvolatiliteten relativt hög, vilket också motiverar användning av veckodata. All data 

är hämtat från Thomson Reuters Datastream. 

Den empiriska delen av avhandlingen delas in i två tidsperioder, eftersom fas II och III 

studeras skilt för sig. Första tidsperioden sträcker sig från 12.3.2008–26.12.2012, dvs. 

fas II i sin helhet. Orsaken till att de två första månaderna av år 2008 lämnas bort är 

bristfällig data över priset av EUAn. Den andra tidsperioden sträcker sig från 9.1.2013–

25.12.2013, alltså enbart det första året av fas III. 

I den empiriska undersökningen tas endast förändringen av priset på olja, naturgas och 

kol samt förändringen på aktiemarknaden, EUR/USD-valutakursen och den riskfria 

räntan med som förklarande variabler. Fossila bränslen och det allmänna ekonomiska 

läget har enligt tidigare forskning varit signifikanta faktorer som påverkar priset på 

utsläppsrätter. Det allmänna ekonomiska läget speglas i denna avhandling av 

förändringar på aktiemarknaden, liksom Litz et al. (2013) samt förändringar i 

ränteläget och EUR/USD-valutakursen. (Sjim et al. 2005; Lutz et al. 2013) 

Härnäst presenteras det data som valts att beskriva de olika variablerna. 
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6.1.1 EUA 

Valet för data gällande priset för EUA gjordes till stor del pga. tillgängligheten av data. 

Flera tidigare undersökningar använder sig av spotpriset på EUAn medan en del 

tidigare avhandlingar (t.ex. Karlsson (2011)) och vetenskapliga artiklar (bl.a. Mansanet-

Bataller & Pardo (2008) och Bredin & Muckley (2010)) menar att volymerna på 

futurmarkanden av EUAn är större och därför bättre att använda som data för att 

spegla priset för europeiska utsläppsrätter. Karlsson (2011) använder data från 

BlueNext. BlueNext lade ner sin verksamhet i slutet av 2012 och därför lämpar sig inte 

dessa data för denna avhandling.  

Som priset på EUAn används i denna avhandling Intercontinental Exchange-European 

Climate Exchange (ICE-ECX) EUA-spotpriser. 

6.1.2 Olja 

Som priset på olja har valts liksom i Lutz et al. (2013) råoljepriset för en månads 

forward-kontrakt free on board (US$/BBL). Eftersom priset på råolja är i USD, har det 

konverterats till euro genom att multiplicera US$/BBL med EUR/USD-kursen för 

samma tidpunkt. 

6.1.3 Naturgas 

Priset på naturgas har valts att beskrivas av European Energy Exchange:s (EEX) 

Gaspool Index som mäts i EUR/MWh. Eftersom det här naturgaspriset är en pool av 

naturgaspriser från Europa, kan det anses som ett lämpligt mått för att beskriva 

naturgaspriser inom hela EU. 

6.1.4 Kol 

Priset på kol är en aning problematiskt, pga. att kol oftast handlas med relativt långa 

kontrakt. Därför har här valts Intercontinentals API2 CIF ARA –futurprisindex 

(US$/ton) för att spegla priset på kol, liksom i Lutz et al. (2013). Eftersom valutan för 

detta index är i USD har det multiplicerats med EUR/USD-kursen för samma tidpunkt 

för att konvertera det till euro. 
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6.1.5 Aktiemarknadsindex 

För att spegla utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden har valts, i enlighet med 

Lutz et al. (2013), Dow Jones EURO STOXX 50 (EUR). Detta index inkluderar 50 

europeiska företag som är ledande inom sin industri. 

6.1.6 EUR/USD-valutakursen 

EUR/USD-valutakursen är tagen från Thomson Reuters Datastream. 

6.1.7 Riskfria räntan 

För att representera den riskfria räntan har i denna avhandling valts BD Benchmark 10 

Year Datastream Government – indexet. Indexet baserar sig på räntan (yield) av en 

tysk 10-årig statsobligation. 

6.2. Prisutvecklingen av EUA under fas II och III 

Till nästa visas det hur priset på utsläppsrätter utvecklats under den valda tidsperioden 

(12.3.2008-25.12.2013). Prisutvecklingen för EUAn presenteras i egna figurer (figur 3 

och 4). 

I figur 3 åskådliggörs utvecklingen av priset på EUAn under fas II av EU ETS. Priset för 

en EUA var under fas II som högst den 30.6.2008 då man var tvungen att betala 28,73 

€ / tCO2e. Enligt Nazifi (2010) sjönk priset på utsläppsrätter under slutet av 2008 till 

ca 15 € / tCO2e pga. finanskrisen och den minskade ekonomiska tillväxten som därmed 

följde. Under början av 2011 började priserna på EUAn igen sjunka för att ligga på ca 7 

€ / tCO2e år 2012 i slutet av fas II. Detta fall i priset anses bero på oron om en fortsatt 

överallokering av utsläppsrätter, eftersom ekonomiska läget fortfarande var ostabilt 

och den ekonomiska tillväxten fortfarande inte hade återhämtat sig. (World Bank 

2012) 
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Figur 3 Prisutvecklingen av EUA under fas II av EU ETS [€/tCO2e]. 

Under början av fas III (se figur 4 nedan) fortsatte spotpriset på EUAn att sjunka för att 

ligga som lägst på under 3 € / tCO2e i april-maj 2013. Efter det återhämtade sig priset 

en aning och har från juni till december 2013 rört sig kring 4-5 € / tCO2e, vilket också 

det är ett relativt lågt pris för EUAn. 

 

Figur 4 Prisutvecklingen av EUA under fas III av EU ETS [€/tCO2e]. 

0

5

10

15

20

25

30

5.3.2008 5.3.2009 5.3.2010 5.3.2011 5.3.2012

EUA 08-12 

EUA 08-12

0

1

2

3

4

5

6

7

EUA 13- 

EUA 13-



 

 

43 

6.3. Deskriptiv statistik 

I det här kapitlet presenteras deskriptiv statistik över data. I tabell 7 nedan presenteras 

medeltalet, maximi- och minimivärdet, standardavvikelsen, skevheten och kurtosis för 

de förklarande variablerna. För att serien ska vara normalfördelad borde skevheten 

vara lika med noll och kurtosisen lika med 3. En positiv (negativ) skevhet innebär att 

fördelningens värden har koncentrerat sig på höger (vänster) sida om väntevärdet. 

Excess kurtosis beskriver hur toppig fördelningskurvan är jämfört med den 

normalfördelade kurvan. 

Som redan beskrevs i kapitel 5 har det för varje variabel räknats ut den logaritmerade 

prisskillnaden (ränteförändringen på riskfria räntan). Ur tabell 7 ser man att de olika 

variablerna inte är normalfördelade. Värdena för skevhet är inte lika med noll och 

värdena för kurtosis är högre än tre. Seriernas fördelningar är enligt resultaten för den 

deskriptiva statistiken något asymmetriska och leptokurtosa. Enligt Koop (2008) är 

icke-normalitet ett vanligt fenomen inom finansiell data och anses inte vara ett 

problem ifall antalet observationer är högt. Antalet observationer för hela samplet är 

302, 251 observationer för den första tidsperioden (fas II) och 51 observationer för den 

andra tidsperioden (fas III). Koop (2008) 

Tabell 7 Deskriptiv statistik över hela samplet. 

  ΔEUA ΔOLJA ΔNATURGAS ΔKOL ΔDJES50 

medelvärde -0,0045 0,0010 0,0008 -0,0013 -0,0013 

max. 0,2082 0,2318 0,2732 0,1127 0,1056 

min. -0,1982 -0,1953 -0,1975 -0,1840 -0,1482 

stand.av. [%] 5,8867 4,6845 5,8192 3,9660 3,5582 

varians 0,0035 0,0022 0,0034 0,0016 0,0013 

skevhet -0,2170 -0,0135 0,2089 -0,6561 -0,5206 

kurtosis 4,3467 6,3777 6,6848 5,7926 4,8039 

 

  ΔEURUSD ΔRISKFRI Δ(OLJA/KOL) Δ(NATURGAS/KOL) 

medelvärde -0,0006 -0,0041 0,0023 0,0021 

max. 0,0981 0,1766 0,2787 0,3333 

min. -0,0509 -0,1320 -0,2225 -0,2428 

stand.av. [%] 1,6682 4,7387 5,1824 6,2583 

varians 0,0003 0,0022 0,0027 0,0039 

skevhet 0,5266 0,2952 0,3941 0,5465 

kurtosis 7,1902 3,7026 7,4251 7,9904 
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I tabell 8, 9, 10 och 11 presenteras korrelationsmatriser för att åskådliggöra hur de 

förklarande variablerna korrelerar med varandra och för att upptäcka möjlig 

multikollinearitet. Ur korrelationsmatriserna framgår det att korrelationsvärdena 

mellan de flesta variablerna är relativt låga. De högsta korrelationerna hittas mellan 

DJES50- och RISKFRI-variablerna (korrelation: 0,47; se tabell 8 och 9) för fas II och 

OLJA/KOL- och NATURGAS/KOL-variablerna (korrelation: 0,51; se tabell 11) för fas 

III. Dessa korrelationsvärden är inte så höga att man på basen av dem skulle kunna 

förutspå problem med multikollinearitet. Mera om problemen gällande 

multikollinearitet i kapitel 7 under modelldiagnostiken. 

Tabell 8 Korrelationmatris med de förklarande variablerna för regressionsmodell 1 och 
fas II. 

Fas II ΔEUA ΔOLJA ΔNATURGAS ΔKOL ΔDJES50 ΔEURUSD ΔRISKFRI 

ΔEUA 1 
      

ΔOLJA 0,05 1 
     

ΔNATURGAS 0,08 0,10 1 
    

ΔKOL -0,03 0,29 0,23 1 
   

ΔDJES50 0,11 0,32 0,05 0,00 1 
  

ΔEURUSD 0,18 0,12 -0,03 -0,24 0,43 1 
 

ΔRISKFRI 0,10 0,16 0,02 -0,01 0,47 0,30 1 

 

Tabell 9 Korrelationmatris med de förklarande variablerna för regressionsmodell 2 och 
fas II. 

Fas II ΔEUA ΔOLJA/KOL ΔNAT.G./KOL ΔDJES50 ΔEURUSD ΔRISKFRI 

ΔEUA 1 
     ΔOLJA/KOL 0,07 1 

    ΔNAT.G./KOL 0,10 0,24 1 
   ΔDJES50 0,11 0,29 0,05 1 

  ΔEURUSD 0,18 0,29 0,12 0,43 1 
 ΔRISKFRI 0,10 0,15 0,02 0,47 0,30 1 
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Tabell 10 Korrelationmatris med de förklarande variablerna för regressionsmodell 1 och 
fas III. 

Fas III ΔEUA ΔOLJA ΔNATURGAS ΔKOL ΔDJES50 ΔEURUSD ΔRISKFRI 

ΔEUA 1 
      

ΔOLJA 0,41 1 
     

ΔNATURGAS 0,11 0,16 1 
    

ΔKOL -0,05 0,08 0,20 1 
   

ΔDJES50 0,12 0,22 -0,13 0,10 1 
  

ΔEURUSD -0,06 -0,33 -0,46 -0,44 0,06 1 
 

ΔRISKFRI 0,15 0,05 -0,15 -0,09 0,15 -0,12 1 

 

Tabell 11 Korrelationmatris med de förklarande variablerna för regressionsmodell 2 och 
fas III. 

Fas III ΔEUA ΔOLJA/KOL ΔNAT.G./KOL ΔDJES50 ΔEURUSD ΔRISKFRI 

ΔEUA 1 
     ΔOLJA/KOL 0,37 1 

    ΔNAT.G./KOL 0,12 0,51 1 
   ΔDJES50 0,12 0,11 -0,17 1 

  ΔEURUSD -0,06 0,02 0,05 0,06 1 
 ΔRISKFRI 0,15 0,10 -0,03 0,15 -0,12 1 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultaten av de körda regressionerna att presenteras. Därefter 

presenteras modelldiagnostiken. Tabeller över modelldiagnostiken finns med i 

bilagorna (se APPENDIX 1). Här presenteras resultaten för de två tidsperioderna, dvs. 

fas II och III, i egna underkapitel för att tydligt göra skillnad mellan de erhållna 

resultaten. 

I statistikprogrammet Stata är det möjligt att välja att köra regressionerna så att man 

enbart erhåller robusta resultat. Detta har gjorts med samtliga regressioner. Det här 

ändrade inte på förklaringsgraderna, men prob.-värdena försämrades något. 

7.1. Fas II 

Här redogörs för de resultaten som erhölls från de två regressionsmodellerna som 

kördes på data från fas II av EU ETS. 

7.1.1     Regressionsmodell 1 

Modellens hela förklaringsgrad (R2) är relativt låg, endast 4,3 % (just. R2 = 2,0 %). 

Modellen är insignifikant i sin helhet (F-prob. = 0,18; se APPENDIX 1). I den första 

regressionsmodellen körd med data från den första tidperioden är endast EUR/USD-

variabeln signifikant på en 5 %:s nivå (t-prob. = 0,027). Resten av variablerna är 

insignifikanta. EUR/USD-variabeln har ett positivt förtecken, alltså emot det som 

förväntades i kapitel 5 under förväntade förtecken. 
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Tabell 12 Resultaten för regressionsmodell 1 körd på data från fas II. 

Regr.modell 1 Koefficient St.avv. t-värde prob-värde 

ΔOLJA 0,0179 0,110854 0,16 0,872 

ΔNATURGAS 0,0911 0,075512 1,21 0,229 

ΔKOL -0,0235 0,157479 -0,15 0,881 

ΔDJES50 0,0078 0,131983 0,06 0,953 

ΔEURUSD 0,5640 0,253681 2,22 0,027 

ΔRISKFRI 0,0623 0,108494 0,57 0,566 

konstant -0,0040 0,003663 -1,09 0,276 

observationer 251 
   F(6, 244) 1,50 
   F-prob. 0,1800 
   R2 0,0432       

Just. R2 0,0197    
 

7.1.2    Regressionsmodell 2 

Resultaten erhållna från den andra regressionsmodellen är liknande som för den första 

regressionsmodellen. Modellens hela förklaringsgrad är också relativt låg, endast 4,1 % 

(just. R2 = 2,2 %). Regressionsmodell 2 är även den insignifikant i sin helhet (F-prob. = 

0,12), men trots allt något signifikantare än den första modellen. 

Liksom resultaten för regressionsmodell 1 är även i den andra regressionsmodellen 

endast EUR/USD-variabeln signifikant på en 5 %:s nivå (t-prob. = 0,024). Resten av 

variablerna är starkt insignifikanta. Även för denna modell har EUR/USD-variabeln ett 

positivt förtecken. 

Tabell 13 Resultaten för regressionsmodell 2 körd på data från fas II. 

Regr.modell 2 Koefficient St.avv. t-värde prob-värde 

ΔOLJA/KOL -0,0111 0,112278 -0,1 0,922 

ΔNAT.G./KOL 0,0744 0,066251 1,12 0,262 

ΔDJES50 0,0267 0,135923 0,2 0,845 

ΔEURUSD 0,5314 0,234155 2,27 0,024 

ΔRISKFRI 0,0640 0,107207 0,6 0,551 

konstant -0,0040 0,003659 -1,09 0,276 

observationer 251 
   F(6, 244) 1,79 
   F-prob. 0,1159 
   R2 0,0412       

Just. R2 0,0216    
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7.2. Fas III 

Till nästa presenteras de resultat som erhölls från de båda regressionsmodellerna körda 

på data från fas III av EU ETS. 

7.2.1  Regressionsmodell 1 

För regressionmodell 1 körd på data från fas III är modellens hela förklaringsgrad 

högre, 21,6 % (just. R2 = 10,9 %). Men i denna regression är modellen starkt 

insignifikant (F-prob. = 0,38). I den första regressionsmodellen körd med data från den 

andra tidperioden är endast OLJA-variabeln signifikant på en 5 %:s nivå (t-prob. = 

0,026). Resten av variablerna är starkt insignifikanta. OLJA-variabeln har ett positivt 

förtecken, alltså i enlighet med förväntningarna. 

Tabell 14 Resultaten för regressionsmodell 1 körd på data från fas III. 

Regr.modell 1 Koefficient St.avv. t-värde prob-värde 

ΔOLJA 1,9475 0,8479 2,3 0,026 

ΔNATURGAS 0,9864 1,2158 0,81 0,422 

ΔKOL -0,1442 0,7299 -0,2 0,844 

ΔDJES50 0,0445 0,8987 0,05 0,961 

ΔEURUSD 1,6659 1,9264 0,86 0,392 

ΔRISKFRI 0,3820 0,3527 1,08 0,285 

konstant -0,0077 0,0164 -0,47 0,642 

observationer 51 
   F(6, 244) 1,10 
   F-prob. 0,3766 
   R2 0,2155       

Just. R2 0,1086    
 

7.2.2 Regressionsmodell 2 

Regressionerna körda med den andra regressionsmodellen ger en lägre förklaringsgrad 

än för regressionsmodell 1, 15,7 % (just. R2 = 6,3 %). Modellen är även här starkt 

insignifikant (F-prob. = 0,37). Inga av de förklarande variablerna är signifikanta på en 

5 %:s signifikansnivå. OLJA/KOL-variabeln är dock signifikant på en 10 %:s nivå och 

även den har ett positivt förtecken. 
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Tabell 15 Resultaten för regressionsmodell 2 körd på data från fas III. 

Regr.modell 2 Koefficient St.avv. t-värde prob-värde 

ΔOLJA/KOL 1,3839 0,7531 1,84 0,073 

ΔNAT.G./KOL -0,2909 0,9091 -0,32 0,75 

ΔDJES50 0,2918 0,9446 0,31 0,759 

ΔEURUSD -0,5399 1,4427 -0,37 0,71 

ΔRISKFRI 0,2232 0,3208 0,7 0,49 

konstant -0,0073 0,0172 -0,42 0,674 

observationer 51 
   F(6, 244) 1,10 
   F-prob. 0,3718 
   R2 0,1571       

Just. R2 0,0634    
 

7.3. Begränsade regressionsmodeller och fördröjda effekter 

Förutom de ursprungliga regressionsmodellerna har det även körts begränsade 

regressionsmodeller. För att fastställa förtecknen på de förklarandevariablerna har det 

körts enkla regressioner. De enkla regressionerna har alla priset på utsläppsrätter som 

beroende variabel och de förklarandevariablerna som oberoende variabler skilt för sig. 

Förutom de enkla regressionerna kördes även alla de ursprungliga regressionerna 

genom att lämna EUR/USD-variabeln bort. Resultaten av dessa regressioner 

presenteras i tabell 16 nedan. Talet i parentes under koefficienten är den estimerade 

koefficientens prob.-värde. 

Signifikansen av resultaten för de enkla regressionerna är relativt dålig, men trots det 

kan de ses som riktgivande. De enda signifikanta (1 %:s nivå) resultaten erhölls för 

EUR/USD-variabeln under fas II och OLJA- samt OLJA/KOL-variabeln för fas III. 

Resultaten för de enkla regressionerna tycks stämma överens med de förväntade 

förtecknen så gott som för alla variabler. Det enda undantaget är EUR/USD-variabelns 

förtecken för enkla regressionen körd på data från fas II. Mera om detta i diskussionen 

i kapitel 8. 

Resultaten för de begränsade regressionsmodellerna, där EUR/USD-variabeln tagits 

bort från de ursprungliga regressionsmodellerna, liknar resultaten erhållna från de 

ursprungliga regressionsmodellerna. Genom att ta bort EUR/USD-variabeln har dock 

signifikansen på OLJA-variabeln i regressionsmodell 1 (fas III) och OLJA/KOL-

variabeln i regressionsmodell 2 (fas III) förbättrats. Nu är OLJA-variabeln signifikant 
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på en 1 %:s signifikansnivå (tidigare 5 %:s nivå) och OLJA/KOL-variabeln signifikant 

på en 5 %:s signifikansnivå (tidigare 10 %:s nivå). 

Tabell 16 Resultaten för de begränsade regressionsmodellerna. 

Variabel 
Enkel regression regr. modell 1, utan EUR/USD regr. modell 2, utan EUR/USD Förväntade 

Fas II Fas III Fas II Fas III Fas II Fas III förtecken 

ΔOLJA 
0,06017 1,84571** 0,03155 1,75494**     

+ 
(0,4499) (0,0025) (0,2615) (0,0069)     

ΔNATURGAS 
0,08569 0,73926 0,09190 0,59385     

+ 
(0,1807) (0,4402) (0,1623) (0,5319)     

ΔKOL 
-0,04450 -0,25350  -0,08535 -0,48562 

 
  

- 
(0,6324) (0,7479) (0,3973) (0,5237)     

ΔOLJA/KOL 
0,07539 1,32312**     0,01776 1,38701* 

+ 
(0,2946) (0,0082)     (0,8174) (0,0224) 

ΔNAT.G./KOL 
0,09216 0,55678     0,08422 -0,30928 

+ 
(0,1213) (0,4105)     (0,1685) (0,6910) 

ΔDJES50 
0,17582 0,65232 0,10048 0,17540 0,10676 0,26361 

+ 
(0,0927) (0,4213) (0,4163) (0,8265) (0,3810) (0,7456) 

ΔEURUSD 
0,63615** -0,59150 

 
  

 
  

- 
 (0,0041) (0,6850)         

ΔRISKFRI 
0,13071 0,34676 0,08756 0,30165 0,08768 0,23910 

+ 
(0,0960) (0,2890) (0,3241) (0,3398) (0,3226) (0,4527) 

** = 1 %:s signifikansnivå, * = 5 %:s signifikansnivå 

Samtliga regressioner för båda tidsperioderna, fas II och III, har även körts på nytt 

genom att lämna bort de mest insignifikanta förklarande variablerna. Genom att lämna 

bort de två mest insignifikanta variablerna blev alla modellerna signifikanta och de 

variabler som var signifikanta före bortlämningen av insignifikanta variabler, förblev 

signifikanta. 

För att testa ifall de förklarande variablerna har fördröjda effekter på priset av 

utsläpsrätter lades det till tre lag-funktioner, liksom i Madsen (2008). I modellerna var 

samtliga lag-funktioner insignifikanta, dvs. de förklarande variablerna har inte några 

fördröjda effekter på priset på EUAn. 

7.4. Modelldiagnostik 

Regressionsmodellen måste granskas för modelldiagnostiska problem som t.ex. 

multikollinearitet, heteroskedasticitet och autokorrelation i residualerna samt 

residualernas normalfördelning. 
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7.4.1    Normalitet 

För att se ifall residualerna är normalfördelade har det körts ett sktest 

(skevhets/kurtosis-test) i Stata. Statas sktest motsvarar ett Jarque-Bera test för 

normalitet, men lämpar sig bättre för ett mindre sampel. (Stata) 

Resultaten för normalitetstesten tyder på att båda modellerna körda för fas II lider av 

icke-normalitet i residualerna. Testen visar att för fas III är båda modellernas 

residualer normalfördelade. Observationerna för båda modellerna i fas II är 251 st. och 

med stöd av centrala gränsvärdessatsen anses icke-normalfördelade residualer inte 

vara ett problem. Resultaten över normalitet finns sammanfattade i bilagorna (se 

APPENDIX 1: Normalitet). (Koop 2008) 

7.4.2    Multikollinearitet 

Som det redan framkom i kapitel 6 under deskriptiv statistik, är korrelationen mellan 

de förklarande variablerna tämligen låg. För att testa för multikollinearitet har det 

körts hjälpregressioner med de samtliga förklarande variablerna som beroende 

variabel. Förklaringsgraden för en del av dessa hjälpregressioner är bättre än för de 

regressioner där priset på utsläppsrätter varit den beroende variabeln. Enligt Kleins 

tumregel skulle detta tyda på att det förekommer multikollinearitet. Resultaten av 

hjälpregressionerna är alltså den, att de förklarande variablerna förklarar bättre 

varandra än vad de förklarar variationen av priset på EUAn. (Koop 2008) 

Samtliga regressioner är även körda genom att låta bli att förvandla de variabler som är 

listade i USD (olja och kol) till euro. Det här för att se ifall det förekommer 

multikollinearitet pga. att man använder EUR/USD-valutakursen för att förvandla 

priserna till euro och även har denna valutakurs som en egen förklarande variabel. 

Resultaten erhållna från de regressionerna är nästan identiska med de ursprungliga 

resultaten som presenterades ovan, dvs. i de regressioner där priset på olja och kol är 

konverterat till euro. 

Förekomsten av multikollinearitet kunde vara en del av orsaken till att resultaten i den 

empiriska delen av avhandling till stor del är insignifikanta. Noggrannare resultat 

gällande multikollinearitet finns i bilagorna, se APPENDIX 1: Multikollinearitet. 
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7.4.3    Heteroskedasticitet 

För att upptäcka möjlig heteroskedasticitet i modellen har feltermen undersökts med 

hjälp av ett White test. Resultaten av White testet påvisar att det finns problem med 

heteroskedasticitet i de båda regressionsmodellernas residualer för fas II. White testet 

visar att residualerna för båda regressionsmodellernas feltermer för fas III är 

homoskedastiska. 

Som det redan framkommit tidigare har alla regressionsmodellerna för båda 

tidsperioden körts med robusta medelfel. Alltså är alla resultaten som rapporterats 

beaktade redan för heteroskedasticitet i feltermen. För noggrannare resultat gällande 

White testen se APPENDIX 1: Heteroskedasticitet. 

7.4.4    Autokorrelation 

Autokorrelationen i modellerna för både fas II och III har testats med ett alternativt 

Durbin-Watson test i Stata. Detta test är egentligen bättre än det ursprungliga Durbin-

Watson testet, eftersom det inte antar normalfördelning, vilket det ursprungliga testet 

gör. Förutom detta lämpar sig det alternativa Durbin-Watson testet bättre för 

regressioner där observationerna är mindre än 500. (Stata) 

Resultaten av testen för autokorrelation påvisar ingen autokorrelation för någon av 

modellerna. För noggrannare resultat se bilagorna (APPENDIX 1: Autokorrelation).  
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8 DISKUSSION 

I det här kapitlet kommer de resultat som presenterades i föregående kapitlet att 

diskuteras. De erhållna resultaten i den empiriska delen av denna avhandling visar inte 

entydigt att underliggande faktorer så som priset på olja, naturgas, kol, EUR/USD-

valutakursen samt aktiemarknaden eller riskfria räntan skulle ha haft en stor inverkan 

på priset av utsläppsrätter under fas II och III. 

En orsak till de insignifikanta resultaten i denna avhandling kunde bero på det valda 

data. Karlsson (2011) argumenterar för att EUA-futurmarknaden är effektivare bl.a. 

p.g.a. större handelsvolymer. Alltså kunde det vara bättre att köra regressionerna med 

prisskillnaden av EUA-futurpriser som beroende variabel. EUA-futurpriser var dock 

inte en möjlighet p.g.a. tillgången till data. Å andra sidan har flera av de tidigare 

undersökningarna använt sig av EUA-spotpriser. 

En annan orsak till de insignifikanta resultaten kunde också bero på de 

modelldiagnostiska problemen som togs fram i kapitel 7. Ett av de större 

modelldiagnostiska problemen kunde vara multikollinearitet som upptäcktes genom att 

köra hjälpregressioner och som tolkades med Kleins tumregel. Via hjälpregressionerna 

kom det fram att de förklarande variablerna i flera fall förklarar bättre varandra än vad 

de förklarar variationen i priset på utsläppsrätter. Problemen med multikollinearitet 

var högre i modellerna körda på data från fas II än vad de var för fas III. 

Multikollinearitet kan orsaka sämre förklaringsgrader, omvända förtecken för 

variablerna och resultera i mindre precisa estimat. (Koop 2008) 

De flesta tidigare undersökningar har inte tagit med EUR/USD-valutakursen som en 

förklarande variabel i undersökningen av faktorer som påverkar priset på EUAn. Under 

fas II var denna variabel signifikant (5 %:s signifikansnivå) för båda 

regressionsmodellerna. Modellerna för dessa regressioner var dock inte signifikanta 

när man hade med alla de ursprungliga förklarande variablerna. Förtecknet på denna 

variabel var emot det förväntade. Det omvända förtecknet tyder på att det inte är helt 

entydigt hur EUR/USD-valutakursen påverkar priset på EUAn. Det kan alltså hända att 

EUR/USD-valutakursens inverkan på priset på EUAn inte går att förklara så enkelt 

som gjordes i kapitel 5 under förväntade förtecken. En möjlighet kunde t.ex vara att det 

är billigare att köpa olja och kol, som är listade i USD, när euron blir starkare. När olja 

och kol blir billigare pga. att euron förstärks blir de attraktivare att använda dem som 
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energikälla och efterfrågan på utsläppsrätter blir högre och därmed även priset på 

EUAn. 

Resultaten från den andra tidsperioden indikerar att oljeprisets skulle ha haft en 

inverkan på priset av utsläppsrätter under fas III av EU ETS. Det här är i enlighet med 

t.ex. Sjim et al. (2005), Rickels et al. (2007), Madsen (2008) och Lutz et al. (2013). 

Även förtecknet på OLJA-variabeln var i enlighet med tidigare forskning och 

förväntningarna. Däremot var fuelswitching-variabeln OLJA/KOL inte signifikant. För 

denna variabels del stöder resultaten i denna avhandling inte tidigare undersökningar 

gjorda av t.ex. Sjim et al. (2005), Rickels et al. (2007), Mansanet-Bataller et al. (2007), 

Alberola et al. (2008) och Hintermann (2010). 

Resultaten av Lutz et al. (2013) indikerar att det finns en stark signifikans mellan 

aktiemarknaden och förändringen i priset av EUAn. Resultaten i denna avhandling 

kom inte fram till liknande slutsatser. Aktiemarknadsvariabeln var starkt insignifikant i 

alla regressionsmodeller. Orsaken till de olika resultaten i undersökningarna kan bero 

på de modeller som använts för att köra regressionerna. Lutz et al. (2013) använder sig 

av två GARCH-modeller i sin undersökning. 

Resultaten i denna avhandling indikerar att priset på utsläppsrätter kunnat förklaras 

dåligt, under fas II och III av EU ETS, med hjälp av de underliggande faktorerna. 

Resultaten tyder på att det finns andra variabler/orsaker som ligger bakom 

prisbildningen av EUAn. 

Orsaken till att man inte finner empiriska bevis på att de förklarande variablerna har en 

inverkan på priset av utsläppsrätter kan vara många. Problemen kan hänföra sig till 

den valda metoden eller de valda data. Men en trolig orsak kunde trots allt vara det 

faktum att den europeiska koldioxidmarknaden lidit av ett stort överutbud av 

utsläppsrätter. Priset på utsläppsrätter har varit mycket volatilt under alla faser av EU 

ETS. Största orsaken till det här är överutbudet av utsläppsrätter på marknaden.  

Överutbudet av EUAn har varit ett stort problem under fas II och III av EU ETS. 

Resultaten som erhölls i den empiriska delen av avhandlingen indikerar samma sak, 

dvs. att det finns någon annan faktor som påverkar priset på utsläppsrätter i en större 

grad än de faktorer som togs med i regressionsanalysen. De erhållna resultaten stöder 

till viss del även resultaten i Rickels et al. (2007), dvs. så länge som överallokering av 

utsläppsrätter existerar kan man inte (eller åtminstone dåligt) förklara priset av EUAn 
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med hjälp av fundamentala prisdeterminanter som t.ex. fossila bränslen. (Europeiska 

Kommissionen) 

En dålig likviditet på den europeiska utsläppsmarknaden kunde orsaka insignifikanta 

resultat i den empiriska delen av avhandlingen. Fastän handelsvolymerna inom EU 

ETS blivit högre för varje år (se figur 2, s. 17), betyder det inte att likviditeten på 

marknaden nödvändigtvis förbättrats. Detta påstående får dock inte stöd av Daskalakis 

(2013) och Montagnoli et al. (2010) som menar att EU ETS inte lidit av 

likviditetsproblem, utan varit en effektiv marknad fr.o.m. fas II framåt. 
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9 SAMMANFATTNING OCH KONKLUSION 

Redan år 1960 tog Ronald Coase upp problematiken med externa effekter som företag 

har på omgivningen, men som inte syns som kostnader i deras lönsamhetsberäkningar. 

För att minska på världens utsläpp, lyckades man under miljöförhandlingarna i Kyoto 

1997 komma fram till ett mål om att minska på utsläppen av växthusgaser. För att 

uppnå sina mål, upprättade EU en marknad för utsläppsrätter, EU ETS, med sin första 

handelsdag i januari 2005. För tillfället ligger EU ETS i sin tredje fas och 

utsläppsmarknaden har fortfarande vissa problem som den måste försöka tackla. 

Priset på utsläppsrätter påverkas som priset av vilken annan tillgång som helst, av 

utbud och efterfrågan. Utbudet och efterfrågan påverkas sedan i sin tur av olika 

underliggande faktorer. EU ETS är en ny marknad där priset på koldioxid varit väldigt 

volatilt under alla de tre faserna den genomgått. Största orsaken till denna volatilitet 

har varit överutbudet av utsläppsrätter på marknaden. Överutbudet under fas II 

orsakades av en minskad global ekonomisk aktivitet p.g.a. finanskrisen som började i 

USA år 2008. Den europeiska skuldkrisen har gjort att ekonomin i Europa försämrats 

och lett till en nedgång i ekonomisk aktivitet inom hela EU. Även det här har resulterat 

i ett överutbud av EUAn som fas II och III av EU ETS lidit av.  

Den europeiska utsläppsmarknaden har genomgått vissa mindre och större 

förändringar under sin livstid. De största skillnaderna är mellan fas II och fas III. 

Under fas III slopades National Allocation Plan i sin helhet och man övergick till ett 

enhetligt allokeringssystem för alla medlemsländer av EU ETS. Under den tredje fasen 

började man även auktionera en stor del av utsläppsrätterna och minskade på 

grandfathering. Eftersom grandfathering görs på basen av historiska utsläpp och den 

allmänna ekonomin genomgått en nedgång, har de förverkligade utsläppen varit lägre 

än utbudet av utsläppsrätter. Det här är troligen största orsaken till överutbudet av 

EUAn. 

Backloading-möjligheten är även något som kan minska på risken av överutbud av 

utsläppsrätter under fas III. Orsaken varför början av fas III trots allt har lidit av 

överutbud kunde vara det att banking av EUAn mellan fas II och fas III tilläts för att 

inte priset på utsläppsrätterna skulle totalkollapsa i slutet av fas II, liksom skedde 

under fas I.  
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Resultaten i den empiriska delen av avhandling påvisar inte ett starkt signifikant 

samband mellan priset på utsläppsrätter och underliggande faktorer som t.ex. 

bränslepriser, aktiemarknadsfluktuationer och makroekonomiska riskfaktorer. Det här 

tyder på att priset styrts av någon annan faktor. Att priset på EUAn inte signifikant 

styrs av makroekonomiska riskfaktorer under fas III stöder resultaten i Chevallier 

(2009). Däremot indikerar resultaten i avhandlingen det motsatta under fas II, då 

åtminstone EUR/USD-valutakursen verkar haft en påverkan på EUA-priset. Troligtvis 

är ändå överallokeringen av EUAn den största orsaken till att priset på dessa inte 

påverkats signifikant av de faktorer som enligt tidigare forskning borde påverka 

efterfrågan av utsläppsrätter. 

9.1. Problemanalys 

En brist med denna avhandling är att den inte i den empiriska delen av 

undersökningen tar i beaktande alla de underliggande faktorerna som enligt tidigare 

forskning påverkar priset på EUAn. Den valda metoden och data kan också vara det 

som gör att resultaten i den empiriska delen av avhandlingen är insignifikanta. De 

flesta andra tidigare undersökningarna (förutom t.ex. Madsen (2008) och Rickels et al. 

(2007)) har använt sig av andra statistiska metoder i undersökandet av prisbildningen 

av EUAn. Problemen med multikollinearitet är också en faktor som kan påverka 

resultaten. För att undvika sådana problem kunde andra variabler ha valts. 

9.2. Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på fortsatt forskning inom området kunde det vara tänkvärt att undersöka 

faktorer som påverkar priset av utsläppsrätter under en kommande tidsperiod (t.ex. 

2014 framåt då möjligheten till backloading borde förhindra överutbud) då marknaden 

förhoppningsvis inte lider av överutbud av EUAn. Ett annat förslag skulle vara att ta 

med en dummy-variabel som indikerar när koldioxidmarknaden lidit av överutbud av 

EUAn. Intressant skulle även vara att ta med en dummy-variabel som tar i beaktande 

en ekonomisk nedgång (t.ex. finanskrisen eller europeiska skuldkrisen). 

Att undersöka den tredje fasen av EU ETS med en annan statistisk metod än den som 

använts i denna avhandling kan också ge intressanta resultat. En möjlighet skulle vara 

att följa Lutz et al. (2013) och Chevallier (2009) som använder sig av GARCH-modeller. 

Man skulle ytterligare kunna ta med väderförhållanden som t.ex. nederbörd eller 

temperatur som förklarande variabler i regressionsanalysen för framtida tidsperioder. 
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APPENDIX 1 MODELLDIAGNOSTIK 

Normalitet 

Ett sktest har körts på residualerna för att ta reda på ifall de är normalfördelade eller 

inte. Normalitetstestets (sktest) hypoteser är följande: 

H0: normalfördelat 

H1: icke-normalfördelat. 

Resultatet av testen finns sammanfattade i tabellerna nedan. 

Sktest, Fas II, regressionmodell 1 
  variabel just. Chi2 prob.-värde 

residualer 11,36 0,0034 

   

   Sktest, Fas II, regressionmodell 2 
  variabel just. Chi2 prob.-värde 

residualer2 10,52 0,0052 
 

Sktest, Fas III, regressionmodell 1 
  variabel just. Chi2 prob.-värde 

residualer 2,05 0,3593 

   

   Sktest, Fas III, regressionmodell 2 
  variabel just. Chi2 prob.-värde 

residualer2 2,01 0,3610 
 

Av resultaten framgår det att för fas II förkastas H0-hypotesen för båda modellerna på 

en 1 %:s signifikansnivå, vilket betyder att residualerna inte är normalfördelade. För fas 

III är resultaten det motsatta, dvs. H0-hypotesen kan inte förkastas och residualerna för 

båda modellerna är normalfördelade. Enligt centrala gränsvärdessatsen vållar 

residualernas icke-normalitet för fas II inte problem, eftersom observationerna är 

många. (Koop 2008; Jarque & Bera 1987; D’Agostino et al. 1990; Royston 1991) 
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Multikollinearitet 

Här presenteras förklaringsgraderna på de hjälpregressioner som kördes för att 

upptäcka möjlig multikollinearitet. För varje förklarande variabel har en 

hjälpregression med alla de förklarande variablerna som beroende variabel körts. 

Ur tabellerna för fas II ser man att när förklarande variablerna är beroende variabler är 

förklaringsgraden för samtliga hjälpregressioner högre än för de ursprungliga 

regressionerna där priset på EUAn är beroende variabeln. Modellerna för 

hjälpregressionerna är även signifikanta på 1 %:s signifikansnivå (undantag: 

LN_NATURGAS som beroende variabel). Enligt Kleins tumregel tyder resultaten av 

hjälpregressionerna på att det finns problem med multikollinearitet. (Stata; Koop 

2008) 

Fas II, regressionmodell 1 
  Beroende variabel R^2 F-prob. 

ΔEUA 0,0432 0,1800 

ΔOLJA 0,1911 0,0000 

ΔNATURGAS 0,0631 0,0518 

ΔKOL 0,1962 0,0000 

ΔDJES50 0,3594 0,0000 

ΔEURUSD 0,2679 0,0000 

ΔRISKFRI 0,2320 0,0000 
 

Fas II, regressionmodell 2 
  Beroende variabel R^2 F-prob. 

ΔEUA 0,0412 0,1159 

ΔOLJA/KOL 0,1606 0,0000 

ΔNAT.G./KOL 0,0679 0,0009 

ΔDJES50 0,3319 0,0000 

ΔEURUSD 0,2428 0,0000 

ΔRISKFRI 0,2316 0,0000 
 

Hjälpregressionerna körda för fas III tyder på liknande resultat som 

hjälpregressionerna från fas II, dvs. att det finns problem med multikollinearitet.  Här 

är det ändå inte riktigt lika entydigt som under fas II, men det finns utan tvekan 

hjälpregressioner som har bättre förklaringsgrader än de ursprungliga modellerna.   
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Fas III, regressionmodell 1 
  Beroende variabel R^2 F-prob. 

ΔEUA 0,2155 0,3766 

ΔOLJA 0,3169 0,0196 

ΔNATURGAS 0,2753 0,0244 

ΔKOL 0,2472 0,0061 

ΔDJES50 0,1276 0,3322 

ΔEURUSD 0,4639 0,0003 

ΔRISKFRI 0,1441 0,3060 
  

Fas III, regressionmodell 2 
  Beroende variabel R^2 F-prob. 

ΔEUA 0,1517 0,3718 

ΔOLJA/KOL 0,3798 0,0026 

ΔNAT.G./KOL 0,3170 0,0015 

ΔDJES50 0,1046 0,4263 

ΔEURUSD 0,0283 0,9848 

ΔRISKFRI 0,0584 0,4012 
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Heteroskedasticitet 

För att testa för möjlig heteroskedasticitet i feltermerna har det körts ett White test. 

Hypoteserna för White testet är följande: 

H0: homoskedasticitet 

H1: heteroskedasticitet. 

Resultaten för White testen finns sammanfattade i tabellerna nedan. 

White-test, Fas II, regressionmodell 1 
  variabel Chi2 prob.-värde 

residualer 58,3 0,0004 

   

   White-test, Fas II, regressionmodell 2 
  variabel Chi2 prob.-värde 

residualer2 49,45 0,0003 
 

 
 
White-test, Fas III, regressionmodell 1 

  variabel Chi2 prob.-värde 

residualer 31,33 0,2576 

   

   White-test, Fas III, regressionmodell 2 
  variabel Chi2 prob.-värde 

residualer2 32,11 0,2483 
 

För fas II förkastas nollhypotesen för båda modellernas del och de båda modellernas 

feltermer har problem med heteroskedasticitet. För fas III är resultaten de motsatta, 

dvs. nollhypotesen förkastas inte och residualerna uppvisar inte tecken på 

heteroskedasticitet. (Stata; Koop 2008) 
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Autokorrelation 

Testen för autokorrelation har körts med ett alternativt Durbin-Watson test i Stata. 

Testet är till den mån bättre än det ursprungliga Durbin-Watson testet, att det inte 

antar normalfördelning. Dessutom lämpar sig det alternativa testet bättre för tidsserier 

med färre observationer (N < 500). Det alternativa Durbin-Watson testets hypoteser är 

följande: 

H0: ingen autokorrelation 

H1: autokorrelation existerar. (Stata) 

Resultaten av testen finns sammanfattade i tabellerna nedan. Nollhypotesen kan inte 

förkastas för någon av modellerna. Alltså påvisar testen att det inte finns problem med 

autokorrelation i någon av modellerna. 

alt. Durbin-Watson, Fas II, regressionmodell 1 Chi2 prob.-värde 

ingen autokorrelation 0,074 0,7863 

   

   

   alt. Durbin-Watson, Fas II, regressionmodell 2 Chi2 prob.-värde 

ingen autokorrelation 0,783 0,3762 
 

alt. Durbin-Watson, Fas III, regressionmodell 1 Chi2 prob.-värde 

ingen autokorrelation 0,556 0,4558 

   

   

   alt. Durbin-Watson, Fas III, regressionmodell 2 Chi2 prob.-värde 

ingen autokorrelation 0,340 0,5600 
 


