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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och syfte 
På Naturvårdsverket pågår ett arbete med att förbättra arbetet med samhällsekonomiska 
analyser i miljömålsarbetet. Inom den s.k. plattformen för samhällsekonomiska analyser sam-
arbetar även Naturvårdsverket med andra myndigheter i miljömålsystemet, och syftet är att 
utveckla, utvärdera och följa upp miljömålen. En viktig del i detta arbete är bl.a. att få en ökad 
förståelse för vad som redan görs, och utifrån en sådan granskning kunna förbättra framtida 
beställningar samt planering av samhällsekonomiska analyser.  
 
Denna rapport utgör ett led i granskningen av genomförda analyser, och det övergripande 
syftet är att detaljgranska ett enskilt arbete som utförts av en myndighet i miljömålssystemet. 
Mer specifikt ska granskningen utvärdera om det utvalda arbetet håller hög kvalitet samt hur 
användbart det är i att följa upp, utveckla och utvärdera miljömålen. I denna rapport redovisas 
resultaten från en granskning av Energimyndighetens studie Aspekter på vita certifikat – mot 
bakgrund av nya förutsättningar och erfarenheter (ER 2015:11).  
 
Bakgrunden till Energimyndighetens analys är ett uppdrag från Regeringskansliet om att 
utreda behovet av att införa ett kvotpliktssystem för energieffektivitet (s.k. vita certifikat), 
hädanefter förkortat KEE, samt de ”samhällsekonomiska konsekvenserna” av detta styrmedel. 
I uppdraget ingår också en uppdatering av kunskapsläget kring KEE, inklusive erfarenheter 
från andra länder. I Energimyndighetens uppdrag ingår slutligen att ta fram förslag på hur 
styrning kan ske mot mer långsiktiga investeringar samt ett koncept om hur administrativa- 
och verifieringskostnader kan hållas låga.  
 
1.2 Introduktion till KEE och analysen av ett sådant styrmedel   
En viktig komponent i EU:s Energieffektiviseringsdirektiv (artikel 7) är att alla medlemslän-
der ska inrätta ett KEE (Europeiska Kommissionen, 2012). Detta ska säkerställa att antingen 
alla energidistributörer eller alla företag som säljer energi i detaljistledet ska uppnå årliga 
energibesparingar motsvarande 1,5 procent av sin försäljning fram till år 2020. KEE innebär 
med andra ord ett specifikt åtagande för energibolag att aktivt verka för genomförandet av 
energieffektiviseringsåtgärder hos slutanvändare av energi. Energieffektiviseringsdirektivet 
erbjuder samtidigt en utväg för de medlemsländer i EU som själva vill identifiera alternativa 
styrmedel som leder till samma energibesparing. 
 
Energimyndigheten har tidigare utrett KEE (se Energimyndigheten, 2010; 2012), och har 
konstaterat att detta styrmedel inte utgör ett samhällsekonomiskt effektivt medel i den svenska 
energipolitiken. I en rapport från 2013 föreslog Energimyndigheten att Sverige bör utnyttja 
möjligheten att använda en alternativ styrning mot ökad energieffektivitet för att möta energi-
effektiviseringsdirektivets krav, och diskuterade därför i denna hur artikel 7 i direktivet skulle 
kunna genomföras i Sverige (Energimyndigheten, 2013). En viktig bakgrund till den studie 
som granskas i denna rapport är samtidigt att nya erfarenheter, samt förändrade förutsätt-
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ningar för att använda andra styrmedel, gör att det kan finnas anledning att ompröva denna 
slutsats. Exempelvis har såväl programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri 
(PFE) som energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting fasats ut.  
 
En viktig fråga blir därför hur KEE ska utvärderas i ljuset av ovanstående, och givet det breda 
uppdrag som Energimyndigheten fått av regeringen. I sin genomgång av samhällsekonomiska 
analyser inom miljömålsområdet presenterar Söderholm (2014) en enkel kategorisering av 
olika typer av analyser. Denna kategorisering sammanfattas i Figur 1. Kategoriseringen ska 
inte betraktas som definitiv och/eller uttömmande, men den erbjuder en lämplig utgångspunkt 
för att resonera kring Energimyndighetens utvärdering av KEE.  

 

 

Figur 1: En kategorisering av samhällsekonomiska analyser inom miljömålsområdet 

KEE finns inte i Sverige i dagsläget så i detta fall rör det sig i första hand om en ex ante 
analys av ett styrmedel. En sådan analys kan i sin tur ha olika inriktningar. En typ av analys 
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fokuserar på att reda ut vilka marknadsmisslyckanden och/eller andra barriärer som eventuellt 
finns inom ett givet område (t.ex. basindustrins incitament att vidta energieffektiviserings-
åtgärder), hur pass omfattande dessa är (även med hänsyn tagen till existerande styrmedel 
inom området) samt huruvida olika styrmedel skulle kunna adressera dessa misslyckanden på 
ett träffsäkert sätt. Implicit i en sådan analys är att man vill finna en lämplig avvägning mellan 
den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för ytterligare energieffektivitetsåtgärder, dvs. 
åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv energianvändning.  
 
En annan möjlig inriktning på en ex ante analys av styrmedel är att utgå från att ett givet mål 
ska nås (t.ex. en viss årlig procentuell energieffektivisering), och sedan utvärdera hur väl ett 
givet styrmedel kan bidra till att nå detta mål givet vissa kriterier. Det är naturligtvis viktigt 
exakt vad dessa kriterier är, t.ex. fördelningseffekter, kostnadseffektivitet, koppling till andra 
mål etc. I samhällsekonomiska analyser är det vanligt att analysera styrmedels förmåga att nå 
uppsatta mål på ett kostnadseffektivt sätt, dvs. till lägsta möjliga kostnad för samhället. I en 
sådan studie görs därför (ofta) ingen bedömning om det mål som gäller bygger på en avväg-
ning mellan samhällsekonomiska intäkter och kostnader. Även i en kostnadseffektivitets-
analys blir dock den eventuella förekomsten av marknadsmisslyckanden en viktig fråga, detta 
eftersom kostnadseffektivitet är ett nödvändigt (men ej tillräckligt) villkor för samhälls-
ekonomisk effektivitet. 
 
Energimyndighetens rapport (2015) om KEE är gediget skriven och författaren har varit noga 
med att peka ut viktiga begränsningar i analysen; de (övergripande) slutsatser som dras är 
därför rimliga. Samtidigt lider rapporten av att uppdraget inte är tydligt definierat i termer av 
vilka premisser analysen av KEE ska göras, t.ex. vilket problem som KEE ska lösa och vilka 
kriterier som ska ligga till grund för styrmedelsanalysen (t.ex. samhällsekonomisk effektivitet 
och/eller kostnadseffektivitet). Denna oklarhet går igenom hela rapporten, och författaren gör 
heller egentligen inga försök till en mer ”definitiv” egen tolkning av regeringsuppdraget.1 
Detta gör det också svårt att förstå hur analysen förhåller sig till vad andra rapporter kommit 
fram till, samt till erfarenheterna från de länder som infört KEE. Ett exempel är när författaren 
refererar till rapporter som gjort bedömningar av den ”lönsamma potentialen för energi-
effektivisering” (t.ex. i svensk industri). I den granskning av rapporten som följer nedan åter-
kommer vi med flera exempel och en fördjupad diskussion kring dessa. Men det kan också 
noteras att de oklarheter som finns kring uppdragets och analysens utgångspunkter till stora 
delar genomsyrar mina egna reflektioner och tankar. Dessa återkommer hela tiden till dessa 
grundläggande frågor, som jag efter bästa förmåga försöker vända ut och in på.  

1 Detta förstärks också av att Energimyndighetens rapport bygger vidare på myndighetens tidigare utvärderingar 
av KEE (se Energimyndigheten, 2010, 2012), och de exakta utgångspunkterna för dessa utredningar anges inte 
heller på ett tydligt sätt. I avsnitt 2.1 konstateras exempelvis att de tidigare utredningarna kom fram till att KEE 
”inte har någon given plats bland svenska styrmedel för energieffektivisering,” (s. 9), och i sammanfattningen 
noteras att utredningarna kom fram till att det inte gått att ”identifiera sådana marknadsmisslyckanden mot vilka 
inga specifika styrmedel är riktade,” (s. 6). Detta ger ganska liten vägledning kring hur dessa utredningar 
genomfördes i praktiken. Det är också viktigt här att betona att de som författade Energimyndigheten (2010) 
behövde aldrig förhålla sig till Energieffektiviseringsdirektivets krav om KEE (som kom 2012).  
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1.3 Granskningens genomförande och disposition 
I en ex ante analys av det slag som genomförs av Energimyndigheten är det ofta värdefullt att 
börja med en konceptuell analys av styrmedlets egenskaper och funktionssätt, samt hur det 
relaterar till olika samhällsmål och mer specifika utvärderingskriterier (t.ex. kostnadseffekti-
vitet). Konceptuella analyser behöver inte bygga på formella (matematiska) modeller. Det 
viktiga är dock att granskaren tydligt tänker igenom: (a) de kanaler genom vilka ett styrmedel 
ger incitament till olika typer av beteendeförändringar (t.ex. till genomförandet av additionella 
energieffektiviseringsåtgärder); (b) vilka marknadsmisslyckanden och/eller andra former av 
barriärer som kan finnas inom olika sektorer; samt (c) vilka implikationer detta har för hur 
styrmedlet kan bidra till t.ex. en samhällsekonomisk effektiv energianvändning och/eller en 
kostnads-effektiv uppfyllelse av på förhand bestämda energieffektiviseringsmål.  
 
I avsnitt 2 av denna rapport görs ett enkelt försök att bidra med en konceptuell men långtifrån 
fullständig analys av detta slag. Det ska noteras att även Energimyndighetens studie innehåller 
en konceptuell diskussion kring mål och medel med KEE (se avsnitt 5 samt även avsnitt 2.3), 
och den innehåller många kloka tankar. Den analys som följer i avsnitt 2 nedan kan därför ses 
som ett komplement till denna del i myndighetens rapport, men vi tar även upp oklarheter och 
svagheter i analysen.2 I avsnitt 3 presenteras sedan en granskning av Energimyndighetens 
analys där vi går in mer på detaljer och kommenterar specifika frågor och ställningstaganden. 
Denna genomgång följer (med vissa undantag) den disposition som myndigheten har i sin 
rapport. I avsnitt 4 följer avslutningsvis några sammanfattande kommentarer samt ett antal 
generella lärdomar för framtida samhällsekonomiska analyser på miljöområdet.  
 

2. En konceptuell analys av kvotplikt för energieffektivitet  

Eftersom Energimyndighetens studie av KEE inte innehåller någon fördjupad konceptuell 
analys av KEE som styrmedel, samt av de samhällsekonomiska motiven bakom ett sådant 
styrmedel, försöker jag i detta avsnitt att bidra med en sådan analys. I avsnitt 2.1 presenteras 
en enkel ekonomisk modell som belyser effekterna av KEE, och som bl.a. kan användas för 
att belysa svårigheterna med att nå ett givet energieffektivitetsmål på ett kostnadseffektivt sätt  
(t.ex. på grund av svårigheter med att bedöma additionaliteten i olika åtgärder, behovet av 
schabloner etc.). Avsnitt 2.2 diskuterar sedan hur styrmedel för energieffektivisering poten-
tiellt kan motiveras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, t.ex. kopplat till olika former 
av informationsmisslyckanden och/eller som ett ’second-best’ medel för att nå flera politiska 
mål (t.ex. försörjningstrygghet, klimatpåverkan etc.).  
 

2 Läsaren bör notera att de reflektioner som tas upp i denna rapport kring hur styrmedelsanalyser kan (och bör) 
genomföras, inklusive de kritiska synpunkter på den analys som Energimyndigheten genomfört, tar ingen hänsyn 
till restriktioner i form av tid och resurser som myndighetens medarbetare naturligtvis varit tvungna att förhålla 
sig till. Granskningen ska därför inte betraktas som ett ”statement” av hur detta regeringsuppdrag exakt skulle ha 
genomförts, utan den syftar snarare till att bidra med inspel som kan hjälpa till att förbättra framtida samhälls-
ekonomiska analyser inom miljö- och energiområdet. Vi återkommer till frågan om prioriteringar under tidsbrist 
i avsnitt 4.  
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2.1 Effekterna av KEE på marknaden för energieffektiviseringsåtgärder 

I detta avsnitt presenteras en enkel partiell jämviktsmodell av effekterna av ett KEE-system. 
Analysen bygger på den modell som presenteras i Sorrell m.fl. (2009) samt i Krook-Riekkola 
och Söderholm (2013). Vi utgår från att de kvotpliktiga aktörerna (t.ex. återförsäljarna av el) 
bär ansvaret för att deras kunder (som kollektiv) åstadkommer en given energibesparing. 
Detta sker genom att återförsäljarna kompenserar de kunder som genomför energieffektivi-
seringsåtgärder. Kostnaden för dessa ”subventioner” finansieras genom ökade energipriser för 
alla kunder (se också Energimyndigheten, 2012).  
 
Vi antar att det finns en marknad för energieffektiviseringsåtgärder (EEÅ), och principerna 
för en sådan illustreras i Figur 2. Här mäts energibesparingar i termer av kWh per år som 
sparas relativt den energianvändning som behövs för att möta samma behov med en mindre 
energieffektiv teknik och/eller produkt. Efterfrågekurvan på denna marknad representerar den 
marginella betalningsviljan för EEÅ. Det bör betonas att i praktiken är efterfrågan på EEÅ 
komplex. Hushåll och företag efterfrågar sällan energieffektiviseringsåtgärder explicit utan 
efterfrågan på dessa är i många fall en härledd efterfrågan utifrån efterfrågan på olika tjänster 
(t.ex. ljus, uppvärmning, kyla etc.). I praktiken köper med andra ord kunderna produkter (t.ex. 
kylskåp) som har multipla attribut varav energianvändningen endast är ett. I andra samman-
hang kan dock kunderna också efterfråga energieffektivisering per se, t.ex. vid investeringar i 
en ny värmepanna eller isolering. Utbudskurvan i Figur 2 representerar marginalkostnaden för 
att tillhandahålla EEÅ. Dessa kostnader utgörs av nuvärdet av investerings-, drift- och 
underhållskostnader för en extra enhet energi som sparas. I fallet med investeringar där 
energieffektivisering endast utgör ett av flera attribut, t.ex. kylskåp, utgör den relevanta 
kostnaden den extra kostnad som valet av ett energieffektivt alternativ för med sig. I frånvaro 
av ett KEE kommer priset på marknaden för EEÅ att vara P0 och till detta pris efterfrågas Q0 
enheter EEÅ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Effekterna av ett KEE-system på marknaden för energieffektiviseringsåtgärder 
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I vår enkla modell innebär införandet av KEE att ett mål om en given energibesparing införs; i 
Figur 2 motsvaras det av nivån Q1 (där Q1 > Q0). Detta mål ställer med andra ord krav på 
genomförandet av ytterligare EEÅ, som leder till en given besparing utifrån en väl definierad 
baseline-bedömning av energianvändningen. Dessa energibesparingar ska med andra ord vara 
additionella, dvs. de ska inte vara lönsamma i frånvaro av KEE-systemet. För att åstadkomma 
den givna ökningen i EEÅ (från Q0 till Q1) ges en subvention till de kunder som genomför 
(additionella) EEÅ; resultatet blir en ”bruten” utbudskurva där endast de EEÅ som ligger 
ovanför Q0 subventioneras. Varje (additionell) EEÅ per kWh genererar ett vitt certifikat och 
detta kan användas av energiåterförsäljarna för att leva upp till sitt ansvar för att nå det 
övergripande målet Q1.  
 
Om KEE-systemet också involverar handel med certifikat etableras en marknad för de vita 
certifikaten. De återförsäljare som finner det svårt att identifiera billiga EEÅ kan då i stället 
köpa certifikat från andra aktörer (inklusive tredjepartsaktörer såsom leverantörer av olika 
energitjänster). Detta innebär att de aktörer som genomför EEÅ får en extra intäkt. Det pris 
som producenterna av EEÅ får stiger till P2 medan konsumenterna av EEÅ möter priset P1. 
Priset på de vita certifikaten kommer att bestämmas av storleken på subventionen till EEÅ per 
kWh.  
 
En viktig fördel med vita certifikat som ibland framhålls är att dessa kan möjliggöra en 
kostnadseffektiv uppfyllelse av ett på förhand bestämt energieffektiviseringsmål. Anledningen 
är – såsom antyds ovan – att de aktörer (återförsäljare) som har relativt dyra EEÅ kan köpa 
certifikat från de aktörer som valt att genomföra billigare EEÅ. I denna mening erbjuder 
systemet en flexibilitet på samma sätt som utsläppshandel eller handel med elcertifikat. Denna 
flexibilitet försvinner dock om handel inte är möjlig. Energimyndigheten påpekar i sin studie 
att i existerande KEE-system (t.ex. i Danmark) har handeln med certifikat varit marginell. Det 
förklaras aldrig varför detta har varit fallet; en möjlig förklaring är dock att skillnaderna i 
marginalkostnader för EEÅ mellan olika företag (inklusive energitjänsteföretag) har varit 
måttliga.  
 
Det finns också andra skäl till att kostnadseffektiviteten i ett KEE-system kan ifrågasättas. Ett 
potentiellt viktigt skäl är att det är mycket svårt för myndigheterna att i praktiken bestämma 
vilka EEÅ som är genuint additionella; i Figur 2 antas implicit att myndigheterna kan bedöma 
detta på ett perfekt sätt (och således endast stödja de EEÅ som inte redan är privatekonomiskt 
lönsamma). Problemet är att på denna punkt har myndigheterna ett informationsunderläge; de 
enskilda aktörerna (energibolagen samt slutanvändarna) kan i regel bättre bedöma hur en EEÅ 
kommer att påverka deras framtida nyttor och kostnader. Myndigheters bedömning av addi-
tionaliteten försvåras ytterligare av att baseline-scenariot för nivån på energieffektiviten (dvs. 
Q0 i Figur 2) är ett rörligt mål och därför är svårt att uppskatta.  
 
Denna problematik illustreras i mer detalj i Figur 3. Efterfrågan på EEÅ kommer bland annat 
att vara beroende av nivån på energipriserna. Om priset på energi stiger blir det mer lönsamt 
för hushåll och företag att genomföra EEÅ. I Figur 3.3 visas detta genom att efterfrågekurvan 
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på EEÅ-marknaden skiftar åt höger. Detta innebär i sin tur att den stycksubvention (det pris 
på vita certifikat) som krävs för att nå målnivån Q1 reduceras, dvs. utbudskurvan skiftar uppåt 
till den nivå som innebär att den efterfrågade kvantiteten EEÅ når Q1. I frånvaro av sub-
ventionen skulle den efterfrågade kvantiteten EEÅ vara Q2, och energiprishöjningen leder då 
till att en rad certifikatberättigade åtgärder motsvarande kvantiteten Q2–Q0 nu är lönsamma 
även i frånvaro av denna subvention. Detta försämrar styrmedlets kostnadseffektivitet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Effekterna på marknaden för energieffektiviseringsåtgärder då energipriserna stiger 

Om priset på energi i stället skulle sjunka (och efterfrågekurvan skifta åt vänster) kommer ett 
antal additionella åtgärder som behövs för att nå målnivån på ett kostnadseffektivt sätt inte att 
bli lönsamma. I stället kommer den subventionsnivå som tillfaller mindre lönsamma åtgärder 
att öka upp till den nivå som krävs för att Q1 ska uppnås. Problemen med att särskilja icke-
additionella från additionella åtgärder försvåras givetvis av att det (utöver energipriset) finns 
en rad andra faktorer som kan påverka marknaden för EEÅ (inte minst andra styrmedel på 
energimarknaden), och dessa förändras i sin tur ständigt över tid. Så här långt har vi antagit att 
alla additionella EEÅ är certifikatberättigade oavsett teknisk lösning etc. Ett sätt för 
myndigheterna att hantera additionalitetsproblematiken är att endast ge stöd till vissa specifika 
(utpekade) åtgärder som med relativt stor säkerhet kan bedömas vara additionella. I Danmark 
har t.ex. Teknologisk Institut tagit fram en detaljerad lista på åtgärder som räknar upp olika 
typer av apparatur, samt andra tekniska lösningar (Energimyndigheten, 2012). Det ursprung-
liga förslaget till EU:s energieffektiviseringsdirektiv pekar lite i denna riktning utan att det 
uttalas explicit (se t.ex. Bilaga V i Europeiska Kommissionen, 2011a).3  

3 I ett Annex till konsekvensbedömningen uttrycks dock detta mer explicit: ”the realm of eligible savings will 
probably need to be limited to avoid “cherry picking” in the first phase of a saving obligation system, that is the 
achievement of the quota through low cost but largely ineffective measures like distributing energy saving light 
bulbs […],” (Europeiska Kommissionen, 2011b, s. 34).  
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Ett problem med denna ansats är dock att ”garanterat additionella” åtgärder typiskt sett är 
synonymt med relativt dyra åtgärder. På samma sätt som i fallet med en energiprissänkning – 
vars effekter diskuteras ovan – finns det en risk att ett antal billiga additionella åtgärder inte 
genomförs. På den danska listan finns t.ex. inte vissa åtgärder med, såsom lågenergilampor 
eller beteendeförändringar som leder till en ökad utnyttjandegrad av vitvaror, tvättmaskiner 
etc. Detta hämmar därmed också styrmedlets kostnadseffektivitet på ett sätt som t.ex. en skatt 
på energianvändningen inte gör. En viktig egenskap för ett kostnadseffektivt styrmedel är att 
det ger ökade incitament att genomföra alla åtgärder – stora som små – som bidrar till mål-
uppfyllelsen.  
 
Denna slutsats förstärks av att schablonvärden ibland används för att mäta nivån på energi-
besparingen, dvs. att en given EEÅ förknippas med en på förhand definierad nivå (t.ex. 
åtgärden x antas alltid ge en besparing på y kWh). Detta kan dock vara svårt att motivera i 
praktiken eftersom nivån på flertalet energibesparingar blir starkt kontextspecifika. Att byta 
fönster i en byggnad ger t.ex. mest troligt olika effekt beroende på husets energiprestanda i 
övrigt, och även i industrin kan användandet av olika processer göra det svårt att använda 
enkla schabloner. Det finns också en stor risk att dessa schablonvärden kommer att skilja sig 
åt mellan länder. Energimyndighetens KEE-studie tar också upp denna problematik. 

En ytterligare orsak som kan hämma kostnadseffektiviteten i ett KEE-system, och för övrigt 
även energiskatters effektivitet, är att vissa lågkostnadsåtgärder inte identifieras av aktörerna 
på grund av organisatoriska och/eller informationsrelaterade marknadsmisslyckanden. Det 
existerar t.ex. ofta en rolluppdelning mellan den som ansvarar för energianvändningen och 
således också för energieffektiviseringsåtgärderna (t.ex. hyresvärden i ett hyreshus), och den 
som betalar energiräkningen (t.ex. hyresgästen). Även om hyresvärden har tillgång till bra 
information om möjliga energibesparingsåtgärder kommer dessa åtgärder endast att genom-
föras om denne kan tillgodogöra sig hela värdet av investeringen, och detta kräver att hyres-
värden på ett trovärdigt sätt kan övertyga hyresgästerna om åtgärdens ekonomiska värde och 
på så sätt motivera en hyreshöjning. Liknande problem kan också existera inom ett företag; de 
ingenjörer som vet mest om vilka åtgärder som på ett billigt sätt skulle kunna reducera energi-
användningen kan ha svårt att kommunicera detta till ledningen. De företag som organiserar 
sin verksamhet på ett sätt som underlättar identifieringen av lönsamma energieffektiviserings-
åtgärder kommer att kunna reducera sina energikostnader mer än de företag där betydande 
informationsproblem fortfarande kvarstår. KEE syftar i första hand till att ”mata in” en viss 
energieffektivitet i en sektor, men det är inte säkert att den direkt kan adressera denna typ av 
informationsmisslyckanden.  

Att stödja EEÅ för dessutom med sig en prissänkning på EEÅ (Sorrell m.fl., 2009). Det lägre 
priset stimulerar till en substitution bort från energiintensiva produkter till mindre energi-
intensiva produkter, men det leder också till en högre konsumtion av EEÅ totalt sett. Detta är 
inte nödvändigtvis bra ur miljösynpunkt eftersom kapitalomsättningen i t.ex. hushållen kan 
öka; i stället för att köpa nytt kylskåp var tionde år köper hushållen ett nytt var femte år 
(eftersom nya kylskåp ofta är mer energieffektiva än äldre). Detta ökar materialomsättningen.  
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2.2 Samhällsekonomiska motiv för styrmedel för energieffektivisering 

I föregående avsnitt diskuterades hur ett KEE fungerar i konceptuella termer, och vi pekade 
på en del utmaningar kopplade till detta styrmedel. I detta avsnitt diskuteras potentiella sam-
hällsekonomiska motiv för att styrmedel för energieffektivisering i allmänhet och KEE i 
synnerhet. Krook-Riekkola och Söderholm (2013) samt Giraudet och Finon (2015) argumen-
terar för att det kan finnas två samhällsekonomiska motiv till sådana styrmedel: (a) före-
komsten av informations- och beteendemisslyckanden på energimarknaden som leder till en 
underinvestering i EEÅ; samt (b) energieffektivisering som ett ’second-best’ medel för att nå 
ett eller flera andra mål (t.ex. försörjningstrygghet, miljöförbättringar etc.). Det senare kan 
framförallt vara motiverat då andra styrmedel inte införts för att inter-nalisera t.ex. externa 
miljökostnader i energitillförseln och/eller då dessa styrmedel inte gör detta i tillräcklig mån 
(t.ex. för att politikerna vill undvika icke-önskvärda fördelningseffekter av höga energipriser).  

Båda dessa motiv är viktiga som utgångspunkt för att diskutera syfte och utformning av KEE. 
Det bör samtidigt noteras att hur pass viktiga dessa motiv är i praktiken, utgör i slutändan en 
empirisk fråga. Båda motiven är dessutom svåra att undersöka empiriskt. I det första fallet 
börjar det visserligen komma mer forskning om förekomsten av informations- och beteende-
misslyckanden (se t.ex. Broberg och Kazukauskas, 2015). I det andra fallet försvåras en 
empirisk analys av det vid sidan om KEE finns en rad andra styrmedel som också skulle 
kunna uppfylla samma syfte. I Energimyndighetens studie finns vissa hänvisningar till ovan-
stående motiv, men studien saknar ett resonemang kring hur dessa ska förstås i förhållande till 
varandra, samt vilka generella lärdomar man bör dra gällande hur målet för KEE sätts samt 
för hur väl KEE kan hantera olika brister i marknadens funktionssätt. Figur 4 utgör ett försök 
att bidra med en sådan analys.  

 
Figur 4: Nettomarginalkostnader för olika energieffektiviseringsåtgärder 
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I Figur 4 har vi först och främst inkluderat en mer detaljrik marginalkostnadskurva(trappa) 
som visar nettomarginalkostnaden (y-axeln) samt potentialen (x-axeln) för en rad EEÅ. Den 
visar dessutom att det kan finnas EEÅs med en negativ kostnad, dvs. att det redan i avsaknad 
av några styrmedel finns EEÅ:s som är lönsamma utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. 
Hur stor energibesparing dessa ger beror dock helt på rådande (och förväntade) energipriser; 
det finns med andra ord ingen entydig ”lönsam potential” utan denna är avhängig energi-
prisernas utveckling.  
 
I ett referensscenario måste vi även ta hänsyn till att det finns existerande styrmedel som ger 
ytterligare incitament att genomföra EEÅ. I praktiken handlar detta om flera olika styrmedel, 
t.ex. miljö- och energiskatter, information, stödsystem etc., och i Figur 4 får allt detta repre-
senteras av en energiskatt (ett visst belopp per kWh energi som används). I och med förekom-
sten av dessa styrmedel blir ytterligare EEÅ:s privatekonomiskt lönsamma; i Figur 4 drivs 
energibesparingarna till den punkt där energiskattenivån skär marginalkostnadskurvan.  
 
Samtidigt har vi redan noterat att i de fall där det t.ex. finns företagsinterna informations-
misslyckanden kommer inte dessa företag nödvändigtvis att realisera alla lönsamma åtgärder. 
Figur 4 illustrerar detta genom att vissa åtgärder är skuggade. I vårt exempel antar vi att givet 
rådande energipriser och styrmedel (dvs. en energiskatt) kommer dessa åtgärder inte att 
realiseras av företag och hushåll. Den kursiverade texten är mycket viktig för vi kan inte anta 
att förekomsten av sådana informationsmisslyckanden är oberoende av t.ex. hur höga energi-
priserna. Om dessa priser stiger mycket riktar företag och hushåll mer uppmärksamhet åt att 
identifiera EEÅ, och då skulle antalet ”skuggade” åtgärder troligtvis blir färre.  
 
Detta är viktigt även då vi diskuterar KEE. Även om ett sådant styrmedel inte explicit bidrar 
till att hantera förekomsten av informationsmisslyckanden eller begränsad rationalitet, kan ett 
införande av KEE reducera förekomsten av sådana marknadsmisslyckanden. I vilken mån 
detta sker är svårt att svara på, och precis som Energimyndighetens studie betonar beror det 
säkerligen på hur systemet är utformat samt i vilken eller vilka sektorer det införs. En viktig 
poäng är också att detta innebär att det är svårt att bedöma i vilken mån olika styrmedel 
kompletterar eller överlappar varandra. Krav på energikartläggningar hos stora företag är t.ex. 
ett sätt att hantera informationsmisslyckanden; företagen uppmärksammas på vilka EEÅs som 
finns (dvs. skuggningen i Figur 4 försvinner) och genomför de åtgärder som som bedöms 
privatekonomiskt lönsamma. Om ett KEE införs kommer behovet av sådana kartläggningar 
att vara mindre men samtidigt är KEE ett trubbigt sätt att hantera informationsmisslyckanden 
på. Den mest effektiva styrningen är i stället att så träffsäkert som möjligt internalisera de 
relevanta informations- och beteendemisslyckandena snarare än att peka ut specifika åtgärder 
som kvotpliktsberättigade. Där har kanske energikartläggningar en roll att spela, men hur 
viktigt det är i praktiken blir svårt att bedöma.  
 
Figur 4 visar också en kurva MV, som visar det marginella samhällsekonomiska värdet av 
EEÅ. Den samhällsekonomiskt effektiva nivån på EEÅ, dvs. den punkt där MV skär margi-
nalkostnadskurvan, ligger i vårt exempel bortanför den nivå som ekonomins aktörer valt uti-
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från existerande styrmedel. En viktig anledning till att det kan vara så är att existerande styr-
medel (här representerade av en energiskatt) inte i tillräcklig omfattning adresserar alla exter-
na kostnader som kan kopplas till energiproduktion (t.ex. rörande miljöeffekter, försörjnings-
trygghet etc.).4 Men om det är så motiverar det att styrmedel införs i syfte att driva fram 
ytterligare EEÅ:s. På samma gång blir det troligtvis ännu svårare att bedöma hur väl just KEE 
kan internalisera dessa effekter på ett effektivt sätt i jämförelse med alla alternativa styrmedel 
som kan åstadkomma samma sak. Exempelvis skulle man i Figur 4 kunna höja energiskatten 
till den nivå som behövs för att nå den samhällsekonomiskt effektiva nivån på EEÅ; som 
konstaterades i avsnitt 2.1 är detta med stor sannolikt mer kostnadseffektivt än att förlita sig 
på KEE. Det är samtidigt möjligt att KEE har en del ”konkurrensfördelar” i valet mellan olika 
styrmedel, t.ex. gällande fördelningseffekter, men i så fall bör detta analyseras som en separat 
punkt.5 
 
Vår konceptuella analys i detta avsnitt har bl.a. visat följande: (a) det är svårt att prata om 
någon på förhand given (privat- eller samhällsekonomiskt) ”lönsam potential” för energi-
effektivitet eftersom inte minst baseline-scenariot är svårt att uppskatta; (b) potentiellt finns 
två samhällsekonomiska motiv för styrmedel för energieffektivisering; (c) detta kan innebära 
att en mix av styrmedel kan behövas, men samtidigt är behovet av t.ex. informativa styrmedel 
inte oberoende av energiprisernas utveckling (inklusive andra styrmedel); och (d) det är 
väldigt svårt att empiriskt fastställa den samhällsekonomiskt effektiva nivån på EEÅ samt att 
bedöma vilka styrmedel som kan nå denna på denna på ett kostnadseffektivt sätt.  
 

3. Granskning av Energimyndighetens analys 

3.1 Uppdraget och reflektion kring mål och medel för KEE (avsnitten 2 och 5) 
Avsnitt 1 i Energimyndighetens rapport utgörs av en sammanfattning medan avsnitt 2 ger en 
inledande bakgrund till uppdraget, styrmedlet KEE samt studiens inriktning och upplägg. 
Såväl avsnitt 2 som 5 reflekterar även kring styrmedlets syfte och mål, och vi har därför valt 
att kommentera båda dessa avsnitt här.6  
 
Vi har redan konstaterat att det finns en otydlighet kring hur man ska tolka uppdragets 
inriktning och hur man som granskare exakt ska förhålla sig till behovet av att utreda ”de 
samhällsekonomiska konsekvenserna” av styrmedlet. Uppdraget är inte tydligt formulerat och 
författaren sätter inte heller ”ner foten” kring hur hen valt att angripa utvärderingen. Givet att 
regeringen trycker på kopplingen till bestämmelserna i artikel 7 i Energieffektiviseringsdirek-

4 I Sweco (2014) görs ett försök att bedöma hur väl existerande styrmedel internaliserar de externa kostnaderna 
från bl.a. svensk el- och värmeproduktion.  
5 Energimyndighetens studie berör denna punkt emellanåt. Bland annat konstateras att det kan vara svårt att 
politiskt driva igenom ökade energiskatter, och att således KEE kan vara lättare för t.ex. industrin att acceptera. 
6 En kort reflektion är att den diskussion som förs i avsnitt 5 kunde ha inkluderats tidigare i rapporten, inte minst 
eftersom den analysen är bra att ha med sig då man diskuterar erfarenheter från andra länder samt de synpunkter 
som kom fram på workshopen.  
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tivet hade det kanske varit lämpligt att fokusera på KEE:s förmåga att uppfylla direktivets mål 
på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt konstaterar Energimyndigheten i avsnitt 5.3 att KEE 
inte kan motiveras utifrån behovet av att uppfylla Sveriges beting för 2020 enligt artikel 7 i 
Energieffektiviseringsdirektivet. Anledningen är att detta mål bedöms kunna nås med redan 
existerande styrmedel.  
 
Energimyndighetens utgångspunkt i analysen är dock i mångt och mycket att en viss energi-
effektivisering (kvot) ska nås på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt (se t.ex. avsnitten 2.3 
och 2.4), men detta uttrycks inte tydligt och som vi ska se nedan finns många exempel där 
analysen inte är fullt ut konsistent. Inte minst handlar detta om frågan om KEE i första hand 
syftar till att ”endast” säkerställa att alla företagsekonomiskt lönsamma energieffektiviserings-
projekt genomförs (t.ex. genom att undanröja organisatoriska barriärer, informationsproblem 
etc. på företagsnivå), eller om syftet är att bidra till uppfyllandet av andra mål (t.ex. klimat-
mål, försörjningstrygghet etc., eller en kombination av dessa). Som påpekats i avsnitt 2.2 är 
det viktigt att skilja på dessa två motiv samt hur de förhåller sig till varandra (se också 
Giraudet och Finon, 2015). I båda fallen behövs dessutom en analys av hur träffsäkert KEE 
kan vara – samt utformas – för att hantera endera av dessa två utmaningar. Även om studien 
kanske i första hand kan sägas bygga på det andra motivet och med kostnadseffektivitet som 
ett viktigt kriterium, finns samtidigt en tvetydighet som blir speciellt tydlig då författaren ska 
förhålla sig till vad andra studier gjort, inklusive de utvärderingar av KEE som genomförts i 
andra länder (se vidare nedan).  
 
I avsnitt 2 framkommer också en tvetydighet då studien ska förhålla sig till Energimyndig-
hetens tidigare utredningar, som bl.a. konstaterade att det vid den tiden inte fanns några 
marknadsmisslyckanden som inte redan omfattades av styrmedel. År 2015, konstaterar för-
fattaren, är dock situationen en annan eftersom viktiga styrmedel fasats ut, i första hand 
programmet för energieffektivisering i den energiintensiva industrin (PFE) samt energi-
effektiviseringsstödet till kommuner och landsting. I ljuset av detta, hävdar studien, kan KEE 
fylla ett viktigt tomrum (se också avsnitt 5.4 i Energimyndighetens rapport). Samtidigt saknas 
i princip helt en diskussion om vilka marknadsmisslyckanden och/eller barriärer som inte 
längre adresseras, samt huruvida KEE skulle kunna internalisera just dessa på ett träffsäkert 
sätt (se vidare nedan).  
 
I avsnitt 2.2.1 listas ett antal generella fördelar och nackdelar med KEE; två fördelar är t.ex. 
att styrmedlet är kompatibelt med EU:s regelverk (t.ex. statsstödsreglerna) samt att det 
ungefär som elcertifikatsystemet skulle kunna ge goda förutsättningar för ”långsiktig förut-
sägbarhet”. Detta är viktiga poänger, och dessa bör beaktas i valet mellan KEE och andra 
styrmedelsalternativ, men de besvarar inte frågan om vilka grundläggande problem som KEE 
ska lösa. I avsnitt 5.2 förs ett resonemang om olika tänkbara underliggande mål för ett KEE, 
t.ex. nämns kort minskade koldioxidutsläpp samt förbättrad försörjningstrygghet.  
 
Ett annat mål med KEE, hävdas det, skulle kunna vara att främja utvecklingen av energi-
tjänstemarknaden, men det är svårt att se detta som ett motiv för KEE utan snarare som en 
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konsekvens av ett sådant styrmedel. Ett argument som används är att energibolagen idag har 
för starka incitament att sälja energi snarare än att upplysa sina kunder om värdet av EEÅ. Att 
energibolagen vill sälja sina produkter är nog ingen nyhet, men varför skulle det finnas proble 
kopplade till det? Ett sådant resonemang bygger på att marknaden fungerar dåligt i meningen 
att kunderna ”luras” att i för hög grad prioritera energianvändning framför energieffektivitet. 
Detta kan ju delvis vara sant, men då handlar det snarare om att adressera eventuella informa-
tions- och beteendemisslyckanden inom t.ex. hushållssektorn (se ovan avsnitt 2). Det handlar 
således inte om något ”nytt” motiv för KEE.  
 
Vi ser dessutom redan idag tecken på hur en del energibolag diversifierar sin verksamhet med 
ett ökat fokus på EEÅ, t.ex. i ljuset av ett stagnerande värmeunderlag i bostadssektorn. Det är 
dock helt oklart varför energipolitiken uttryckligen ska ha som målsättning att alla existerande 
energibolag ska ha detta som affärsidé. Det viktiga är att de övergripande målen med energi-
politiken nås, inte hur marknadernas aktörer styrs och organiseras för att nå dessa.7  
 
Avsnitt 5.4 i Energimyndighetens rapport innehåller en diskussion kring frågan om marknads-
misslyckanden och barriärer, men resonemanget kretsar mest kring vilka sektorer som 
omfattas av olika styrmedel. Detta är i sig en viktig fråga att ta upp, men det säger ganska lite 
om KEE är ett lämpligt styrmedel för att hantera de eventuella marknadsmisslyckanden som 
inte har adresserats. Analysen antar en aning implicit att viktiga marknadsmisslyckanden 
finns samt att KEE kan adressera dessa på ett effektivt sätt.  
 
En konkret fråga är exempelvis varför det är meningsfullt att se KEE som ett direkt substitut 
till PFE, dvs. som något som kan adressera samma marknadsmisslyckanden och barriärer?8 
Mansikkasalo m.fl. (2011) konstaterar att PFE sannolikt har inneburit att företagen har lärt sig 
hantera företagsinterna informations- och beteendemisslyckanden. I stora företag är t.ex. före-
komsten av asymmetrisk information ett potentiellt problem. De ingenjörer som kan produk-
tionsprocessen bäst kan inte övertyga företagsledningen om att genomföra energieffektivi-
serande åtgärder även om dessa är företagsekonomiskt lönsamma. Alternativt kan det vara så 
att företagsledningen prioriterar denna fråga högt, men de anställda har inte tillräckligt med 
incitament att leta efter och utvärdera energieffektiviserande åtgärder. Erfarenheterna visar att 
PFE har fått upp energifrågan i ledningsrummen, och energiledningsprogrammen har med-
fört ett mer systematiskt sätt att arbeta med att identifiera och genomföra åtgärder. I ljuset av 
detta har PFE därför främst utgjort ett styrmedel för att internalisera informations- och 

7 I princip skulle en sådan politik också kunna tillämpas på många områden. Exempelvis skulle gruvbolagen 
kunna få ett ansvar för att deras kunder (t.ex. stålverken) hushåller med de inköpta mineralprodukterna (t.ex. 
pellets), men återigen uppstår frågan varför kunderna inte redan idag har tillräckliga incitament att hushålla med 
sina insatsvaror.  
8 De energiintensiva företag som har deltagit i PFE sedan starten 2005 har åtagit sig att införa ett standardiserat 
energiledningssystem, samt att genomföra en energikartläggning för att analysera företagets potential att vidta 
åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Företagen åtog sig sedan att under programtiden genomföra de 
eleffektiviserande åtgärder med en återbetalningstid om högst tre år. 
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beteendemisslyckanden på företagsnivå,9 men Energimyndighetens rapport reflekterar mycket 
lite kring huruvida även KEE kan åstadkomma detta på ett effektivt sätt.  
 
Ett relaterat exempel är när studien (i avsnitt 5.4.1) diskuterar relationen mellan KEE samt 
lagstiftningen som kräver att stora företag gör energikartläggningar. Resonemanget går ut på 
att KEE skulle kunna komplettera denna lagstiftning genom att ”förbättra måluppfyllelsen av 
denna lag,” (s. 26). Samtidigt kan man ifrågasätta varför en sådan lagstiftning alls behövs om 
KEE införs; innebär inte KEE att företagen får tillräckliga incitament att kartlägga sin energi-
användning? Kanske är det så eller så är det inte så (se också avsnitt 2.2 ovan), men detta 
behöver i vilket fall som helst analyseras närmare.  
 
Energimyndigheten avslutar avsnitt 5 med att notera att det kan finnas ett behov av att redu-
cera asymmetrisk information och höga transaktionskostnader för t.ex. industrin. Men är det 
inte redan det förstnämnda som kravet på energikartläggning gör, och hur skulle KEE bidra 
till detta ytterligare? På motsvarande sätt bör man ställa sig frågan om hur transaktionskost-
naderna skulle reduceras med hjälp av KEE.10 Jag vet inte riktigt själv vad ett vettigt svar på 
dessa frågor är, men utan ett sådant svar är det svårt att säga varken bu eller bä om KEE:s 
ändamålsenlighet i detta hänseende.  
 
3.2 Reflektioner från workshopen (avsnitt 3) 
Energimyndigheten anordnade i februari 2015 en workshop om KEE för olika aktörer inom 
energi- och tjänstesektorn. Detta är en utmärkt idé, och det är bra att de synpunkter som kom 
fram där sammanfattas i studien. Granskingar av tidigare styrmedelsutvärderingar (se t.ex. 
Söderholm, 2014) visar att ofta diskuteras styrmedel utan att utredarna försöker förstå driv-
krafterna och incitamenten hos de aktörer som berörs. En workshop av detta slag kan ge 
viktiga insikter i hur de relevanta aktörerna uppfattar systemet, och hur de ser att det skulle 
kunna påverka dem. Fler myndigheter borde göra liknande insatser. Det är naturligtvis viktigt 
att kritiskt granska det som sägs av olika aktörer, och sedan dra egna slutsatser utifrån detta. 
Energimyndigheten kanske gör det lite väl enkelt för sig på denna punkt, studien redovisar en 
del synpunkter men reflekterar egentligen ingenting kring dessa.  
 
En viktig reflektion som jag gör gällande workshopen rör de synpunkter som kommer fram 
under den fjärde punkten (s. 14). Här framförs först att de styrmedel som införs bör syfta till 

9 Detta hindrar inte att PFE kan ha haft positiva sidoeffekter på andra mål (t.ex. miljömål), men dessa kan också 
ha varit måttliga. De företag som ingick i PFE är normalt också med i det europeiska utsläppshandelssystemet 
EU ETS. Detta innebär att ytterligare åtgärder riktade mot dessa företag i syfte att reducera koldioxidutsläppen 
(t.ex. via energieffektiviserande åtgärder) inte kommer att få någon direkt (global) effekt. Om åtgärder inom PFE 
har reducerat elanvändningen – och därmed också koldioxidutsläppen i elkraftsektorn – frigörs utsläppsrätter. 
Dessa kan säljas och en motsvarande ökning av utsläppen sker då på annat håll inom EU ETS. 
10 På Energimyndighetens workshop nämner en aktör bl.a. att energikartläggningen bidrar till att reducera tran-
saktionskostnaderna men om det är så är det oklart vilket ”mervärde” som finns med KEE. Enda motivet är om 
man vill driva energieffektiviseringen längre än vad som kan motiveras av internaliserandet av informations-
misslyckanden etc. Se mitt resonemang kring detta i avsnitt 2.2.  
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att realisera den ”för samhället lönsamma” energieffektiviseringspotentialen. Detta är ett i 
grunden vettigt påstående, men det kastar också en del ljus på hela problematiken med denna 
fråga, med KEE och med Energimyndighetens studie.  
 
Menas exempelvis här att man vet vad denna ”potential”, och att det ”enbart” handlar om att 
nå denna till varje pris. Den workshopdeltagare som lyfte fram detta tenderar att luta ditåt; 
hen säger nämligen att eftersom vi nu gjort energikartläggningar är den politiska styrningens 
roll att se till att detta ”omsätts i praktisk handling”. Men här har man missuppfattat vad som 
menas med samhällsekonomiskt lönsamhet. Om det är marknadsmisslyckanden i energi-
användningen vi är ute efter då lämnar vi det åt företagen att själva välja vilken del av ”poten-
tialen” som de vill utnyttja; de klarar själva av att omsätta detta i handling. Om målet snarare 
handlar om att driva energieffektiviseringen längre än vad som kan motiveras utifrån detta, 
t.ex. som ett second-best medel för att nå andra mål, då kan KEE spela en potentiellt viktig 
roll men bara om den åstadkommer detta på ett bättre sätt andra potentiella styrmedel.   
 
Det resonemang som workshopdeltagaren utgår från bygger också på att myndigheterna 
faktiskt vet vad den relevanta ”potentialen” är, men ofta har dessa bara begränsad information 
om denna och måste utforma styrmedel givet denna osäkerhet. Inte ens de enskilda företagen 
och hushållen kan alltid själva göra en korrekt av den ”privatekonomiska potentialen”; Alla 
dessa ”potentialer” är dessutom såsom påpekats ovan rörliga mål, och påverkas därmed av 
energiprisernas utveckling samt av förekomsten av andra styrmedel.  
 
3.3 Kunskapsläget och erfarenheter från andra länder (avsnitt 4) 
Den största delen av detta kapitel utgörs av en intressant resumé av erfarenheter av KEE i 
Danmark, Frankrike samt en del andra länder. Inledningsvis hänvisas till en studie av Girau-
det och Finon (2015). Det kan noteras att denna studie gör precis samma bedömning som 
Krook-Riekkola och Söderholm (2013), nämligen att ur en samhällsekonomisk synpunkt kan 
styrmedel för energieffektivisering: (a) vara ett sätt att effektivisera energianvändningen per 
se genom att adressera informationsproblem etc.; eller (b) ett second-best medel för att uppnå 
andra politiska mål såsom försörjningstrygghet, klimatmål etc. (se avsnitt 2.2). Återigen, och 
med risk för att tråka ut läsaren, denna distinktion hade kunnat lyftas fram som en central 
utgångspunkt för hela analysen. Det är bra att Energimyndigheten gör denna internationella 
utblick, inte minst eftersom KEE är nytt för Sverige och aldrig har testats här. Utblicken ger 
en hel del intressanta erfarenheter och viktiga lärdomar. Inte minst visar de danska erfaren-
heterna hur valet av kvotpliktig aktör kan spela en avgörande roll för åtgärdernas effektivitet 
inom olika sektorer. Bertoldi et al. (2013) betonar också att KEE inte tenderar att stimulera till 
användandet av ny teknik, dvs. det utgör inget effektivt teknikpolitiskt styrmedel.11  
 

11 Detta gör i min mening att argumentation för att ett mål med KEE är att främja marknaden för energitjänster 
kanske försvagas. För ny teknik är det viktigt att ”bygga nya marknader” på grund av stigberoenden, höga 
investeringsrisker etc. (se t.ex. Energimyndigheten. 2014), men detta är troligtvis ett mindre problem i fallet med 
energitjänster än för t.ex. solceller. Detta hindrar inte att sådana teknikpolitiska styrmedel är motiverade även 
inom energieffektiviseringsområdet, men då måste de vara mer specifikt inriktade än vad KEE ofta är.  
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Om någon kritik ska riktas mot denna del av studien är det att man skulle vilja ha sett en mer 
djupgående diskussion om varför vissa tidigare studier kommer fram till det de gör. Detta rör 
bland annat ovan nämnda slutsats om hur valet av kvotpliktig aktör kan påverka incitamenten 
att vidta åtgärder i hushålls- respektive industrisektorn (se också avsnitt 6.1 i studien). Det är 
intressant men för att värdera relevansen av detta för Sverige vill man förstå varför det påstås 
vara viktigt.  
 
Studien konstaterar sedan intressant nog att KEE i Danmark inte har varit samhällsekono-
miskt lönsamt när det gäller hushållssektorn medan det för industrins vidkommande kan 
betraktas som lönsamt. Detta är en intressant slutsats men det är väldigt svårt att förstå vad 
man exakt menar med detta, samt hur man definierat ”samhällsekonomiskt lönsamt” i detta 
sammanhang. Har man t.ex. gjort regelrätta kostnads-intäktskalkyler för respektive sektor, 
och då också tagit explicit hänsyn till (samt värderat) de sidoeffekter som uppstår på andra 
miljömål (t.ex. reducerade utsläpp)? Innan vi har detta klart för oss är det omöjligt att utifrån 
detta dra några slutsatser om KEE i allmänhet, samt kring eventuella lärdomar för svensk del i 
synnerhet.  
 
3.4 Design av KEE: andra hänsynstaganden (avsnitten 6 och 7) 
Utöver syfte och mål med KEE är det också viktigt att analysera hur ett sådant system ska ut-
formas, exempelvis med avseende på var kvotplikten läggs, vilka åtgärder som ska vara 
certifikatberättigande, samt hur man håller nere kostnaderna för att administrera systemet. Det 
är bra att detta diskuteras i Energimyndighetens analys, och studien lyfter fram en rad viktiga 
frågor. Samtidigt vore det också på sin plats att påpeka att det är svårt att göra en uttömande 
analys kring dessa punkter innan man har klart för sig vilka ”luckor” systemet ska fylla.  
 
Frågan om var kvotplikten ska läggas hade också förtjänat en mer grundlig konceptuell ana-
lys, och detta är något som inte heller min framställning i avsnitt 2 innehåller. Energimyndig-
hetens studie konstaterar bl.a. att om slutanvändarna åläggs en kvot och samtidigt väljer 
åtgärder, har dessa incitament att lobba för en så låg kvotplikt som möjligt (s. 28). Men detta 
gäller väl oavsett val av kvotpliktig aktör; någon måste ju åläggas ett finansieringsansvar och 
oavsett vem det är har den aktören ett incitament att försöka mildra effekterna av kvotplikten. 
En närliggande fråga handlar om i vilken mån de kvotpliktiga aktörerna kan finansiera sina 
kostnader genom att ta ut högre priser av sina kunder. Denna ”problematik” (om det nu alls är 
en problematik) gäller ju också generellt, och således inte bara för kvotpliktiga slutanvändare 
(s. 28). Detta har inte bara med förhandlingsstyrka att göra utan beror minst lika på hur pass 
priskänsliga olika kundgrupper är. Återigen hade en enkel konceptuell analys kunnat ge en del 
inledande vägledning till att besvara dessa frågor.  
 
I avsnitt 6.2 diskuteras ”risken” att bara ”enkla” åtgärder görs inom ramen för en kvotplikt, 
men utifrån det resonemang som vi förde i avsnitt 2.1 är det svårt att förstå varför detta är ett 
problem per se. Författaren verkar väl medveten om detta, och trycker på behovet av att det 
viktiga är att identifiera lönsamma åtgärder. Även om det principiellt är en korrekt ansats blir 
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det otroligt svårt att genomföra detta i praktiken, inte minst eftersom ”lönsamt” är ett rörligt 
mål. Menar vi dessutom privat- eller samhällsekonomisk lönsamhet?12  
 
Energimyndighetens studie sammanfattar sedan diskussionen om hur KEE kan komplettera 
andra styrmedel, t.ex. lagen om kartläggning i stora företag. En del av de synpunkter jag fram-
fört ovan går igen här. Bl.a. förs en diskussion om att systemkvoten i ett KEE kunde beräknas 
utifrån de lönsamma åtgärder som identifierats i kartläggningarna. Men innebär inte detta att 
man enbart når sådana åtgärder som är privatekonomiskt lönsamma (se avsnitt 2.2)?  
 
3.5 KEE i industrin och bostäder: grova kostnadsberäkningar (avsnitt 8) 
I detta kapitel tar författaren utgångspunkt i de studier som gjorts av kostnaden för KEE i 
andra länder, och försöker resonera sig fram till hur motsvarande kostnadsberäkningar skulle 
kunna se ut för Sverige, dels för industrin och dels för sektorn bostäder. Denna del av 
analysen är ödmjukt hållen, och det betonas noggrant att beräkningarna är väldigt preliminära 
samt att magnituderna snarare än de exakta beloppen är det viktiga.  
 
Trots denna passus tenderar studien att dra för stora växlar på de konkreta resultat som redovi-
sas för andra länder, t.ex. i termer av kostnader per effektiviserad kWh. Både Frankrike och 
Danmark har exempelvis en helt annan industristruktur än Sverige, och de elpriser och styr-
medel som mött dessa aktörer möter har också varierat betydligt. Detta problem förstärks 
också av att det som läsare är svårt att förstå hur t.ex. de danska konsultföretagen kommit 
fram till sina resultat (se också avsnitt 3.3 ovan). Hur har t.ex. Deloitte & Grontmij (2015) 
kommit fram till en samhällsekonomisk förlust på 6,1 öre per sparad kWh i hushållsektorn? 
Och vad ingår i de kostnadsberäkningar som görs? I avsnitt 8.1 (s. 34) kommenteras t.ex. att 
slutanvändares investeringskostnader inte ingår i (vissa av) de danska beräkningarna.  
 
Av denna anledning tycker jag inte att det är rimligt att skriva att: ”mot ovanstående bakgrund 
anser Energimyndigheten det vara befogat att göra utgångsantagandet att energieffektivise-
ringsåtgärder också i Sverige går att genomföra till den genomsnittliga kostnaden 40 öre per 
kWh,” (s. 35). Sedan står det visserligen att det ”inte är en bedömning av den verkliga kost-
naden i Sverige,” men varför då presentera det som just det? Ett alternativt angreppssätt hade 
varit att principiellt visa hur man kan genomföra sådana beräkningar, och sedan diskutera på 
vilka punkter vi i nuläget har information om svenska förhållanden och var det finns viktiga 
kunskapsglapp. En sådan ansats hade inte minst underlättat genomförandet av framtida för-
djupade samhällsekonomiska analyser av (kanske) mer skarpa förslag på KEE.  
 
Energimyndigheten kommer sedan in på svenska studier av energieffektiviseringspotentialer i 
industrin och bostäder, och då blir det givetvis mer intressant. Samtidigt kvarstår en del av 
kritiken, nämligen att det är svårt att bedöma vad olika tidigare studier faktiskt gjort. Xylia 
(2013) beräknar energieffektiviseringspotentialen i den svenska energiintensiva industrin, 

12 Energimyndighetens studie betonar att Danmark har ett ändamålsenligt sätt att hantera denna fråga (s. 29), 
men rapporten säger inte så mycket om hur danskarna gör i praktiken (inte heller i avsnitt 4).  
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men vi vet inte riktigt hur hon definierar denna potential, Hon konstaterar exempelvis att 
industrin skulle kunna spara mellan 700 och 1000 miljoner kronor per år genom effektivi-
seringsåtgärder, men under vilka förutsättningar är dessa belopp framtagna? Som påpekats 
ovan i avsnitt 2.2 kommer dessa besparingsbelopp att vara starkt påverkade av gällande (och 
framtida) energipriser (inklusive alla skatter på energi). För att kunna ha någon nytta av en 
sådan studie behöver Energimyndigheten klargöra dessa frågor. Samma frågetecken uppstår 
kring Swecos (2014) potentialbedömning på 20 TWh inom bebyggelsen till 2030.  
 
Energimyndighetens studie diskuterar en hel del kring valet mellan att lägga kvotplikt på vissa 
utvalda sektorer (och i så fall vilka), samt att i stället försöka täcka in så många slutanvändare 
som möjligt. Det är en viktig och vettig diskussion, inte minst om man ser framför sig att 
KEE inte skulle inbegripa handel med certifikat (för då kan man och bör man tillämpa 
systemet så brett som möjligt). Även detta kunde ha klargjorts tidigare i en mer konceptuell 
analys.  
 
3.6 Slutsatser (avsnitt 10) 
De slutsatser som dras i rapporten är modesta och försiktiga, och det tycker jag är helt korrekt. 
Detta är en rapport där man ”sökt sig” fram och försökt identifiera viktiga frågor för mer 
fördjupade analyser. Ett viktigt, och till och med ett helt avgörande, budskap är att ett 
samhällsekonomiskt effektivt införande av KEE är helt avhängig vad politikerna vill att man 
ska åstadkomma med ett sådant system. Problemet med denna gransking är att osäkerheten 
om vad som egentligen ska bedömas är så fundamental, och det kan till vissa delar kopplas till 
uppdragets utformning. Samtidigt har vi också pekat på en rad saker som hade kunnat bidra 
till en mer transparent och tydligare analys, inte minst med utgångspunkt i den distinktion 
mellan de två samhällsekonomiska motiv för styrmedel för energieffektivisering som introdu-
cerades i avsnitt 2.2.  
 

4. Avslutande reflektioner 

I denna rapport har vi genomfört en detaljerad granskning av Energimyndighetens (2015) 
analys av kvotplikt för energieffektivisering. Granskningen har rört både stora och små frågor, 
allt från konceptuella frågor till detaljer. Detta avslutande avsnitt lyfter fram ett antal all-
männa lärdomar för framtida styrmedelsanalyser. Diskussionen fokuserar i första hand på de 
frågor som väckts av den specifika granskning som presenteras i rapporten. 

• I de fall där de frågeställningar som ligger till grund för styrmedelsanalysen har for-
mulerats av andra än de som genomför utvärderingen, är det viktigt att tydligt förhålla 
sig till samt tolka dessa frågor på ett transparent sätt. I vissa fall kan även ett antal 
alternative tolkningar lyftas fram och analyseras. Uppdragsgivarna bör också vara 
tydliga i sina direktiv varför de frågor som ställs är viktiga och bör utvärderas. Energi-
myndigheten har i och med det regeringsuppdrag som låg bakom analysen ställts inför 
en väldigt svår uppgift, vilket gjort det svårt att komma mycket längre än vad som 
gjorts (med givna tidsramar etc.).  
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• De viktigaste utmaningarna som rör analysens genomförande bör definieras tydligt 
samt tidigt i utvärderingen. I många sammanhang underskattas betydelsen av koncep-
tuella resonemang för att förstå de potentiella effekterna av olika typer av styrmedel 
samt hur styrmedlen kan motiveras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sådana 
resonemang kan (t.ex. utifrån enkla antaganden om kostnadsminimering) belysa vik-
tiga samband och interaktioner. Konceptuella analyser behöver inte bygga på matema-
tiska modeller (ej heller i diagramform); det viktiga är att granskaren tydligt tänker 
igenom genom vilka kanaler olika styrmedel ger incitament till beteende-förändringar 
(t.ex. utsläppsreduktioner), samt hur detta kan kopplas till olika typer av marknads-
misslyckanden etc. Den typ av effektivkedja som presenteras i Figur 1 kan exempelvis 
utgör en enkel utgångpunkt för en sådan analys.  

• I vissa fall kan en konceptuell analys kompletteras med empiriska resultat från andra 
studier (t.ex. i andra länder) för att ge en bättre bild av möjliga styrmedelseffekter. 
Samtidigt underlättas en sådan genomgång betydligt om man har en konceptuell 
modell eller flödesschema att utgå ifrån. Resultaten från tidigare studier säger inte 
mycket om man inte samtidigt förstår exakt hur dessa resultat har genererats. Givet de 
tidsrestriktioner som alla myndigheter står inför ökad troligtvis värdet av att tidigt ta 
ram ett konceptuellt ramverk, inte minst kan ett sådant komma till användning i en rad 
framtida (exempelvis fördjupade) studier av styrmedel.  

 
Alla styrmedelsanalyser bygger givetvis på betydande osäkerheter kring beteendeantaganden, 
incitamentsstrukturer, och ibland svårigheter kopplade till framtagandet av ett rimligt refe-
rensscenario. Detta innebär att analysen (likt Energimyndighetens) bör vara noga med att peka 
på svagheter och möjligheter med den urvärdering som görs. Dessa osäkerheter kan dock till 
viss del hanteras genom att kombinera konceptuella och empiriska analyser av styrmedel samt 
genom valet av olika empiriska angrepssätt (t.ex. workshops med de berörda aktörerna, 
sekundärdata kring t.ex. kostnader, ekonometriska analyser, deskriptiv statistik, empiriska re-
sultat från tidigare studier såsom t.ex. priselasticiteter).  
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