
Koldioxidläckage eller konkurrensfördel?
Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik

Rikard Forslid

Shon Ferguson

Mark Sanctuary



Denna rapport

• I denna rapport diskuterar vi läckage och klimatpolitik i en svensk 
kontext

• Läckage: När strikta miljökrav i ett land leder till att produktion och
utsläpp flyttar till ett annat land



Koldioxidläckage

• Globaliseringen gör det lättare för företagen att förlägga delar av 
produktionen i andra länder

• Läckage av växthusgaser är allvarligt eftersom den globala
uppvärmningen är oberoende av var växthusgaserna släpps ut

• Om utsläppen flyttar när ett land beskattar dem riskerar enskilda
länders klimatpolitik att bli verkningslös



Nettoimporten av koldioxid  

Ett möjligt tecken på att läckage är att koldioxidutsläppen associerade med 
exporten är mycket lägre än utsläppen som associeras med importen

I Sveriges fall tycks inte ökad handel (globaliseringen) leda till högre nettoimport



Import av biobränslen: 
En påtaglig läckagerisk

• Svensk import av biobränslen:

• Biodiesel: 95 procent (2019)

• Etanol: 87 procent (2019)

• Kraftig ökning av importerad 
trädbränsle

• 0,5 miljoner ton 1993

• 2,5 miljoner ton 2021



Klimatpolitiken: Koldioxidskatt och EU ETS



Kostnaden för CO2-utsläpp i Sverige



Internationell forskning om koldioxidläckage: 
Teori och evidens
• Direkt kanal: 

• Ökad import av koldioxidintensiva varor

• Indirekta kanaler:
• Produktionen flyttar utomlands

• Investeringsläckage (FDI)

• Energimarknaden (bränsle)



Internationell forskning om koldioxidläckage: 
Teori och evidens
• Teoretisk modellering: läckage mellan 5 och 130 procent

• Empiriska studier: låg benägenhet till läckage inom tillverkning

• Mål: fastställa ett orsakssamband
• Luftföroreningar lagstiftning (USA Clean Air Act)

• Koldioxidskatt (Kanada, Sverige)

• Kyotoprotokollet

• Högre energipriser (USA, Sverige)



Föga bevis för att EU ETS orsakar läckage 
(hittills)
• Ökad utlandsinvesteringar bland företag i handelsintensiva branscher 

med låg utsläppsintensitet 

• Kostnaderna för koldioxidutsläpp har varit mycket låga hittills

• Finns andra faktorer som påverkar konkurrenskraften
• priser på råvaror

• lönekostnader

• Inte givit att läckaget blir litet framöver



Svenskt koldioxidläckage - Studier på svenska 
data
• Svenska empiriska studier: låg benägenhet till läckage 

• Svensk koldioxidskatt och EU ETS påverkar svenska utsläpp:
• Martinsson och Strömberg (2020) – företagens utsläpp

• Andersson (2019) – utsläpp från transport



Indikatorer på läckagekänsliga branscher

• Analys av branschernas känslighet för läckage: baserat på EU:s 
kriterier: 

1. Graden av internationell konkurrens i branschen
• Importintensitet

• Exportintensitet

• Priskänslighet

2. Branschens koldioxidutsläpp per kr förädlingsvärde

• Flera faktorer finns:
• agglomerationsfördelar, komparativa fördelar (ren el)
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Ren el för produktion av rena producter 



Sveriges rena el

Bra för klimatet

• Ökad export av el söderut

• Försörja bitcoingruvor och 
serverhallar

Bra för Sverige och klimatet

• Förädlas i Sverige

• Används i aktiviteter med stark 
teknik och kunskapsöverföring 
mellan individer/företag

• Exportera tekniken som 
använder ren el

• Exportera rena produkter



Risk för koldioxidläckage framöver

• Ökad pris för utsläppsrätter

• Import av biobränsle

• Tilldelning av fria utsläppsrätter och auktion/CBAMs

• Utfasning av koldioxidskatten

• Andel handel utanför EU ETS och förändringar i globala 
värdekedjor

• Subventioner för minskad utsläpp/clean tech

• Tillgång till insatsvaror, klusterexternaliteter, ren el, osv.



Slutsatser

• Kan inte utesluta att läckage kan vara ett problem för Sverige 
framöver

• Tveksamt om vissa biobränslen (torv) ska vara befriade från 
koldioxidskatt

• El och ren el är en värdefull resurs som borde förädlas av svensk 
industri – bra för Sverige och klimatet

• En kombination av skatter och subventioner kan användas för att 
motverka läckage i läckagekänsliga branscher



Tack!
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