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Sammanfattning 
Elcertifikatsystemet är ett stöd för att öka andelen förnybar energi. Attraktionen med dess 

utformning är att det kostnadseffektivt och teknikneutralt ska uppnå den målsättningen. Systemet 

utgör inte en stor belastning för stadsbudgeten i form av direkta subventioner och marknadskrafterna 

tillåts guida marknaden till den mest kostnadseffektiva lösningen. Alla energitekniker får samma 

stöd och konkurrensen mellan dem ska driva fram innovation och teknikutveckling. Styrmedlet 

infördes i Sverige 2003 på uppmuntran av EU och sedan dess har landets förnybara energikapacitet 

vuxit väsentlig. Vindkraft har stått för den största utbyggnaden och anses idag vara 

konkurrenskraftigt på egen hand. Dynamiken bakom styrmedlet ligger i att det genererar en extra 

inkomst till förnybar energiproduktion som lockar investeringar vilket leder till ny produktion. Det 

här målar en väldigt positiv bild av elcertifikatsystemet som inte riktigt reflekteras i litteraturen. Den 

här uppsatsen är ett översiktligt arbete med avsikt att skapa förståelse för teorin bakom 

elcertifikatsystemet, hur det fungerar i Sverige och vad den akademiska litteraturen säger om det. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen elasticitet i utbud och efterfrågan, regleringsmässiga 

osäkerheter och teknikneutraliteten gör att systemet karaktäriseras av stora risker för investerare och 

ojämn fördelning av vinster och kostnader mellan olika aktörer. Det leder även till att endast en 

förnybar energiteknik gynnas medan andra teknikalternativ försummas. I Sverige har en tidig 

utbyggnad av vindkraft på senare år och medföljande felprognostiseringar av utbudsutvecklingen 

lett till prisras som missgynnar tidiga investerare. Avsaknad av stoppregel ökar dessutom 

osäkerheten och en snabbt växande reserv försämrar systemets förmåga att i framtiden skicka rätt 

prissignaler. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Global uppvärmning och koldioxidutsläpp är vår tids kanske mest aktuella miljöproblem. Hur det 

ska hanteras i samband med samhällets beroende av energi har blivit en viktig politisk fråga där 

elektrifiering och utbyggnad av förnybar energi är viktiga komponenter. Det finns en mängd 

styrmedel som kan användas för att stödja utvecklingen av förnybar energi. Subventioner och 

miljöregleringar är kanske de mest uppenbara. De senaste decennierna har flexibla 

marknadsbaserade styrmedel, till exempel handel med utsläppsrätter, blivit ett alltmer populärt 

alternativ. I den här uppsatsen beskrivs och utvärderas en variant av ett sådant styrmedel; det svenska 

elcertifikatssystemet.  

Som akademisk teori kan det spåras tillbaka till 1960-talet och utvecklingen av program för handel 

med utsläppsrätter. Utsläppsrättshandel innebär att en artificiell marknad för utsläppsrätter 

konstrueras. Attraktionen med det är att marknadskrafterna på egen hand internaliserar den externa 

effekten av utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt utan att belasta statsbudgeten. Under 1970-talet i 

USA testades utsläppsrättshandel för första gången i praktiken men det var först under mitten av 

1980-talet som den började få popularitet. Sedan dess har variationer av det införts runt om i världen 

på olika nivåer för att nå diverse utsläppsmål. Det största och mest kända systemet är förmodligen 

EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) som infördes 2005 med mål att begränsa växthusgaser 

från en lång lista av industrier inom de 31 länder som är anslutna (Schmalensee & Stavins, 2017). 

Elcertifikatsystem har vissa likheter med utsläppsrättshandel. Den stora skillnaden är att 

elcertifikatsystem är subventionsinriktade. De ger stöd till förnybar energi istället för att sätta ett 

pris på utsläpp. Producenter av förnybar energi tilldelas elcertifikat för varje producerad MWh och 

kvotpliktiga verksamheter, främst elhandelsbolag, är skyldiga att köpa en viss mängd certifikat som 

motsvarar en andel av deras försäljning och/eller konsumtion (SOU 2001:77). 

Ett av de äldsta och mest utvecklade elcertifikatsystemen finns i Sverige och det är från 2012 

integrerat med det norska systemet (Schusser & Jaraite, 2016). Andra europeiska länder, bland annat 

Belgien, Storbritannien, Italien och Polen, har eller har haft liknande stödsystem. Nederländerna 

genomförde ett av de tidigaste försöken men där är deltagandet frivilligt. Utanför Europa återfinns 

det i flera amerikanska stater, Australien och Indien. (Haas et al., 2011:a; Nielsen & Jeppesen, 2003). 

Flera länder som infört systemen har med tiden valt att avsluta dessa till förmån för 
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inmatningstariffer (Schusser & Jaraite, 2016). Det svensk-norska systemet är det enda exemplet där 

systemet istället vuxit i omfattning över tid och där mer än ett land deltar. 

Det svenska elcertifikatsystemet formades i början av 2000-talet i kontexten av en nyligen 

avreglerad elmarknad, målsättningarna i Kyotoavtalet, EU:s 20/20-mål och Sveriges egna klimat- 

och energipolitiska mål. EU uppmuntrade då medlemsländer att välja marknadsbaserade styrmedel, 

företrädelsevis i form av kvotbaserade certifikatsystem (Åstrand, 2005). De olika policyerna 

prioriterar alla minskade koldioxidutsläpp, ökad mängd förnybar energiproduktion och låga elpriser 

för slutkonsumenten. En återkommande specifikation är dessutom att det ska göras på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt och gynna teknologisk utveckling och innovation. Kvotbaserade 

certifikatsystem ansågs ha den bästa potentialen för att uppnå detta (SOU 2001:77; 

Energimyndigheten, 2018; Europeiska kommissionen, 2000).  

1.2. Syfte 
Avsikten här är att förklara teorin bakom elcertifikatsystem, beskriva utveckling av det i Sverige 

samt identifiera och analysera systemets utmaningar. En intention med uppsatsen är också att 

uppskatta om elcertifikatsystemet kan anses ha uppnått sina målsättningar. Baserat på 

energimyndighetens rapporter, regeringsbetänkande och annan litteratur (t.ex. Darmani et al., 2016; 

SOU 2001:77; Energimyndigheten, 2018) har följande målsättningar identifierats: 

1. Öka andelen förnybar energi.  

2. Uppnå mål 1 på ett teknikneutralt sätt 

3. Uppnå mål 1 på ett kostnadseffektivt sätt 

4. Inte ge upphov till höga kostnader för konsumenterna 

I avsnitt 2 ges en utförlig förklaring av teorin bakom elcertifikatsystemet. Därefter beskrivs det 

svenska elcertifikatsystemet i avsnitt 3 och i avsnitt 4 genomförs en litteraturanalys. En diskussion 

förs därefter gällande aktuella utmaningar i Sverige och kopplar tillbaka till målsättningarna.  

1.3. Metod  
Den här uppsatsen kan ses som ett steg i en process att utvärdera hur lyckat elcertifikatsystemet kan 

anses vara som styrmedel. För tillfället begränsas arbetet till att ge en översikt och att i analysen 

identifiera vissa utmaningar och koppla till systemets målsättningar.  

Uppsatsen börjar med en utförligt teoridel för att senare kontinuerligt kunna koppla tillbaka till den. 

Det finns relativt lite litteratur som beskriver en den grundläggande teorin. Här har utgångspunkten 

varit Nielsen & Jeppesen (2003) som i sin studie byggt upp en generell modell för elcertifikatsystem 
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för att kunna jämföra olika länders variation av den. Bergek & Jacobsson (2010) har till stor del fått 

inspirera avsnittet om investeringsbeslut.  

I uppsatsens andra del beskrivs det svenska systemet. Där kommer informationen i stor utsträckning 

från Energimyndighetens hemsida och deras senaste rapport till regeringen Kontrollstation 2019. 

Data har hämtats från kontoförningssystemet Cesar som för statistik gällande elcertifikat. 

Prisstatistiken kommer från Svensk Kraftmäkling (SKM), den största mäklarfirman för certifikat 

med den enda publika prisnoteringen. Data kring energianvändning kommer från SCB. Materialet 

har bearbetats och sammanställts i egna figurer. 

För analysen har en utgångspunkt varit litteraturanalysen i Darmani et al.(2016) som ger en 

välbeskriven översikt av litteraturen kring elcertifikatsystem. Utöver det har välciterade studier som 

Bergek & Jacobsson (2010), Verbruggen & Lauber (2012), Fouquet & Johansson (2008) och Haas 

et al. (2011:b) fått ta stor plats. Fagiani & Harkvoort (2014) och Hustveit et al. (2017) har gett en 

bra inblick när det kommer till osäkerhet. Också en mängd andra studier har bidragit till analysen. 

I slutet används resultatet från de andra delarna för att identifiera och diskutera aktuella utmaningar 

i det svenska elcertifikatsystemet och koppla tillbaka till målsättningarna.   
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2. Teori 
2.1 Stödsystem för förnybar energi 
Utsläpp av växthusgaser uppstår främst vid förbränningen av fossila bränslen. Kärnkraft är exempel 

på en fossilfri energikälla men däremot är den inte förnybar. Definitionen av förnybar energi är 

energi från källor som hela tiden kan förnyas i snabb takt. Exempel är vattenkraft, vindkraft, 

solenergi och bioenergi. För styrmedel med mål att minska koldioxidutsläpp är det den fossila 

bränsleförbrukningen man vill åt. För stödsystem som elcertifikatsystemet är det direkta syftet att 

öka produktionen av förnybar energi för att i förlängningen ersätta icke-förnybar energi och minska 

utsläppen av växthusgaser (SOU 2001:77).  

Policy som stödjer förnybar energi kan generellt delas in i två grupper: prisbaserade och 

kvantitetsbaserade styrmedel. Elcertifikatsystemet är kvantitetsbaserad. Termen syftar till att staten 

bestämmer vilken ny mängd eller hur stor andel förnybar energi som ska produceras. Exempel på 

prisbaserade styrmedel är inmatningstariffer. Det går ut på att staten garanterar det pris som ska 

betalas för energi från olika förnybara energikällor (Verbruggen & Lauber, 2012). Det kan vara 

antingen vara samma fasta pris/prispremium till alla producenter av förnybar energi eller 

differentierat mellan olika tekniker. Tidiga applikationer av inmatningstariffer gjordes i Danmark 

under 1980-talet samt i Tyskland och Spanien under 1990-talet. Idag är imatningstariffer det 

föredragna styrmedlet för att uppmuntra förnybar energiproduktion inom Europa (Haas et al, 2011; 

Dermani et al., 2017).  

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat styrmedel som till stora delar liknar ett annat 

policyinstrument; handel med utsläppsrätter Styrmedlet växte fram ur samma teori och har vissa 

likheter (Verbruggen & Lauber, 2012; Haas et al. 2011:a). Grundidén är att staten, eller annan 

offentlig institution, konstruerar en ”artificiell marknad” för en finansiell tillgång; utsläppsrätter 

eller certifikat. De tar ställning till vad de vill åstadkomma och sätter konkreta mål. Därefter delar 

staten ut äganderätter till de konstruerade finansiella tillgångarna. Marknadskrafterna får köpa och 

sälja tillgångarna med varandra vilket till slut resulterar i den mest effektiva fördelning av dessa 

(Verbruggen & Lauber, 2012; Nielsen & Jeppesen, 2003).  

Skillnaden mellan policyverktygen beror främst på vad som ska åstadkommas och hur den berörda 

marknaden ser ut. EU ETS är utformat för att minska utsläpp av växthusgaser på en 

sektorsöverskridande och internationell nivå. Där är ”varan” rätten att ge upphov till en viss mängd 

utsläpp. Elcertifikatsystemet är avgränsat till elsektorn och skapades med målsättning om att öka 
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andelen förnybar energi och handeln sker med certifikat som representerar en viss mängd mätt i 

MWh. I båda fallen strävar man visserligen efter att minska utsläpp av växthusgaser men för 

elcertifikatsystemet är det en mer indirekt målsättning (SOU 2001:77). 

I samhällskontext måste hänsyns tas till att minskad energianvändning i sig medför en stor 

samhällskostnad. Prisökning för slutkunden likaså. Det är därför målsättningen för energi- och 

miljöpolicy ofta är att öka andelen förnybar energi utan att minska energianvändningen eller höja 

priserna för slutkunden orimligt mycket.  

Figur 2.1. illustrerar utbud och efterfrågan på den nordiska elmarknaden. De tydliga ”trappstegen” 

beror på att energikällorna med låga rörliga kostnader används först; vindkraft, vattenkraft, 

kärnkraft. Vid högre efterfrågan används fossila bränslen som generellt har högre marginalkostnad 

och därmed är priskänsligare (Energimarknadsinspektionen, 2016). 

 

Figur 2.1. Illustration av utbud och efterfrågan på elmarknaden.  
Källa: Inspirerat av Energimarknadsinspektionen, 2016. Egen figur.  

Efterfrågan på energi är oelastiskt, det vill säga att den inte förändras särskilt mycket beroende på 

pris. Den kan dock variera mellan säsonger och från år till år (SOU 2001:77). Det representeras här 

av en brant statisk efterfrågakurva. Vid normalefterfrågan, D1, finns nästan inga fossila bränslen i 

eltillförseln i Sverige. När efterfrågan är högre än normalt, D2, används energikällor med högre 

marginalkostnader. Dessa kommer till största del från importerad energi som till stor del består av 

fossil kondenskraft (Energimarknadsinspektionen, 2017). Utbudskurvan här illustrerar endast de 

privata kostnaderna. De negativa externa effekter som uppstår i samband med användning av icke-

förnybara bränslen inkluderas inte i utbudskurvan. Den typen av marknadsmisslyckande innebär att 
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marknaden själv inte kommer uppnå en socialt optimal produktion (Söderholm & Hammar, 2005). 

Den delen av kurvan i figur 2.1. som representeras av icke-förnybar energi (kärnkraft och fossil 

kondenskraft) borde därför vara högre. Då skulle efterfrågakurvan korsa utbudskurvan vid en lägre 

kvantitet.  

Med elcertifikatsystemet är tanken att öka andelen förnybar energi (Energimyndigheten, 2018). Det 

kan vi här visualiseras som en ”förlängning” av den delen av utbudskurvan som representerar 

förnybar energi i figur 2.2. Om det till exempel är kolkraft på marginalen blir kolen det energislag 

som utesluts. Detta görs utan att minska den totala konsumtionen av energi eller orsaka orimliga 

prishöjningar för slutkonsumenten. Visserligen inkluderas inte eller externa kostnader för förnybar 

energi i utbudskurvan heller, men i sammanhanget kan det antas vara mycket lägre.   

2.2. Modellen 
En generell teoretisk modell för handel med elcertifikat beskrivs i bland annat Nielsen & Jeppesen 

(2003). Marknaden för elcertifikat bygger som vanligt på utbud och efterfrågan. Utbudet skapas 

genom att producenter av förnybar energi får rätt att tilldelas certifikat för varje enhet energi som de 

producerar under ett visst antal år efter att de ansluts till systemet. Certifikaten är konstruerade 

värdehandlingar som köps och säljs på en ”artificiell” marknad separat från elmarknaden. 

Marginalintäkten som producenterna får per energienhet är därmed summan av elpriset och 

elcertifikatpriset.  

Efterfrågan uppstår genom att lägga kvotplikt på en typ av aktör (till exempel elhandelsbolag, 

distributörer eller konsumenter). Kvoten sätts utifrån den politiska målsättningen för förnybar energi 

och den förväntade energiproduktionen (Nielsen & Jeppesen, 2003). Ett slutligt mål specificerat i 

årlig produktion (TWh) ett specifikt framtida år. Utifrån existerande kapacitet, planerad och 

uppskattad ytterligare utbyggnad kalkyleras kvoterna i en utvecklingsbana för att nå det målet. Med 

jämna mellanrum görs en systemöversyn och kvoterna justeras vid behov (Fegiani & Hakvoort, 

2014).  

De kvotpliktiga aktörerna måste bevisa att den specificerade andelen av deras energiförsäljning eller 

konsumtion verkligen kommer från förnybara källor. För att uppnå kvoten kan de antingen bygga 

egen förnybar energiproduktion eller köpa certifikat från andra producenter (Darmani et al., 2016; 

Nielsen & Jeppesen, 2003). Bevisningen av uppfylld kvotplikt görs genom att en korrekt mängd 

certifikat lämnas in till staten vid en given tidpunkt. På så sätt får certifikaten ett värde, producenter 

får incentiv att producera certifikat och de kvotpliktiga får incentiv att köpa dem (Nielsen & 

Jeppesen, 2003; Energimyndigheten, 2018).  
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En stoppmekanism, eller stoppregel, beskriver när och hur nya anläggningar inte längre kan anslutas. 

Det finns olika alternativ för hur den kan utformas. Generellt fördelas alternativen mellan 

volymrelaterade eller tidsfristbaserade stoppregler. Volymrelaterad innebär att inga fler 

anläggningar godkänns när en viss årlig produktion har uppnåtts. Tidsfrist innebär helt enkelt att ett 

stoppdatum sätts (Energimyndigheten, 2018). Den sista anläggningen som ansluts innan 

stoppmekanismen kickar in är garanterade certifikat under ett visst antal år. Produktionen av 

certifikat kommer alltså att fortsätta efter att elcertifikaten införs. Efterfrågan fortsätter fram till 

systemet avslutas.  

Efterfrågan på certifikat är baserad på kvoterna och de kvotpliktigas prognostiserade kvotpliktiga 

energianvändning. Den är därmed oelastiskt i och med att kvoterna är i förväg fastställda. Utbudet 

är också relativt oelastiskt på kort sikt även om den fluktuerar något. Det beror på att många 

förnybara energitekniker har låga och konstanta marginalkostnader. Vind och vattenkraft kan till 

exempel variera i viss mån beroende på blåst och nederbörd men är inte särskilt priskänsliga tack 

vare att de har låga rörliga kostnader (Nielsen & Jeppesen, 2003). Undantag är bioenergi som är mer 

priskänslig (Fagini & Hakvoort, 2014). Där kan produktionen slås av och på, utökas eller potentiellt 

ställa om från fjärrvärme till elektricitetgeneration beroende på lönsamhet (SOU 2001:77). På lång 

sikt beror utbudet på antal anläggningar och deras kapacitet (Hustveit et al., 2017).  

Marknader där både utbud och efterfrågan är oelastiskt karaktäriseras ofta av hög volatilitet (Nielsen 

& Jeppesen, 2003). I figur 2.2. illustreras tre fall av statisk jämnvikt på elcertifikatmarknaden. 

Efterfrågan bestäms av kvoten och är en vertikal linje, D, och antas vara samma i alla tre fallen. Tre 

olika utbudskurvor resulterar i väldigt olika situationer. Utbudskurvan S2 ger ett högt pris, P2, och 

S3 ger ett lågt pris, P3. För S1 är priset oändlighet högt. Under ett år med dåliga väderförhållanden 

kan priset alltså gå upp oändligt mycket vilket potentiellt medför att hela systemet havererar (Nielsen 

& Jeppesen, 2003;Fagiani & Hakvoort, 2014).  
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Figur 2.2. Utbud och efterfrågan på elcertifikatmarknaden.  
Källa: Inspirerad av Olsen et al. (2000) i Nielsen & Jeppesen (2003). Egen bearbetning.   

För att motverka detta kan staten införa en straffavgift för kvotpliktiga som inte uppfyller sin kvot. 

Det blir i praktiken ett maximumpris. Det kan vara en fast avgift eller en funktion av tidigare 

certifikatpris. Så länge priset på elcertifikat är lägre än straffavgiften kommer energianvändarna 

välja att köpa dessa. Är priset över straffavgiften betalas istället avgiften. Utbudet blir på så sätt mer 

flexibelt (Haas et al., 2011:b; Nielsen & Jeppesen, 2003). Det går även att bestämma ett 

minimumpris. Detta då i syfte att garantera en viss avkastning och på så sätt minska risk (Dermani 

et al., 2016).  

Ett annat sätt att införa mer flexibilitet är att tillåta sparandet av certifikat. Om certifikat får en 

begränsad livstid lär priset sannolikt bli samma som maximum- eller minimumpriset. Det medför 

kraftiga prissvängningar. Tillåts sparande kan producenter välja att lagra certifikat i perioder med 

stort utbud och låga priser för att sedan sälja det i perioder med efterfrågeöverskott och höga priser. 

Kvotpliktiga å andra sidan kan välja att köpa in mer certifikat än de behöver när priset är lågt för att 

använda dem senare när priset är högt. Detta gör efterfrågan mer elastisk (Nielsen & Jeppesen, 

2003).  

Figur 2.3 illustrerar hur utbud och efterfrågan på elcertifikat blir mer flexibelt tack vare sparande, 

straffavgifter och minimumpris. Efterfrågan är här inte samma sak som kvoten utan varierar 

beroende på pris mellan ett maxpris i form av straffavgiften och ett potentiellt minimumpris (Nielsen 

& Jeppesen, 2003). Starka argument för att i konstruerade marknader tillåta sparade och någon form 
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av prisbegränsningar som motverkar volatilitet återfinns även i utvärderingar från program för 

handel med utsläppsrätter (Schmalensee & Stavins, 2017). 

 

Figur 2.3. Utbud och efterfrågan på elcertifikatmarknad med max- och minimumpris samt möjlighet att spara.  
Källa: Inspirerat av Olsen et al. (2000) i Nielsen & Jeppesen (2003). Egen bearbetning.   

2.3. Teknikneutralitet och kostnadseffektivitet 
Teknologiska framsteg och innovation gör att vissa projekt får bättre potential att bli lönsamma 

vilket motiverar företag att engagera sig i dem. Det sätter igång en lärande process, bygger upp 

erfarenhet och gradvis sjunker kostnaderna för teknologin så att de på sikt blir konkurrenskraftiga 

på egen hand (Darmani et al., 2016; Bergek & Jacobsson, 2010). Att systemet innefattar olika 

tekniker och kraftkällor motverkar även prisvolatiliteten i och med att det mildrar de kortsiktiga 

fluktuationerna i utbudet (Nielsen & Jeppesen, 2003). Man kan till exempel tänka sig att om 

vattenkraft vore den enda energikällan skulle priset skjuta i taket under år med lite vatten. Ovan är 

argumentet för att teknologisk innovation är något som strävas efter i policyprogram som stödjer 

förnybar energi. 

Detta är relaterat till termen teknikneutralitet, en av de uttryckliga målsättningarna för 

elcertifikatsystemet. Teknikneutralitet innebär att samma stöd ges till förnybar energi oberoende av 

vilka tekniker som används (Energimyndigheten, 2018). Tanken är att marknadsaktörer är fria att 

välja vilka tekniker de ska satsa på utifrån vad som är mest lönsamt. Det skapar konkurrens mellan 

olika förnybara tekniker vilket driver fram innovation. Staten riskerar på så sätt inte att gynna 

ineffektiva tekniker. Vid mer direkta subventioner är det staten som måste besluta om vilken typ av 

teknik som ska stödjas och hur mycket. Elcertifikatssystemet låter istället konkurrenskrafterna driva 
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fram de mest effektiva lösningarna på egen hand och staten behöver inte kontinuerligt värdera 

teknologierna (Energimyndigheten , 2018; SOU 2001:77).  

Teknikneutralitet är i sin tur kopplat till begreppet kostnadseffektivitet. Det är, som tidigare nämnts, 

ett annat uttryckligt mål för elcertifikatsystemet. Kostnadseffektivitet innebär att en politisk 

målsättning uppnås till minsta möjliga kostnad för samhället. Det innebär inte att styrmedlet måste 

vara ”billigt”. En ambitiös målsättning kan bli väldigt dyr för samhället men om den är 

kostnadseffektiv minimeras kostnaderna för att nå dit (Söderholm & Hammar, 2005). Med 

samhällskostnader menas här summan av företagens kostnader, konsumenternas kostnader, statens 

kostnader och andra kostnader för samhället i form av till exempel miljöförstöring (Hussen, 2013).  

Marknadsbaserade styrmedel anses i allmänhet ha hög grad av kostnadseffektivitet då de uppfyller 

de krav som är nödvändiga (om inte alltid tillräckliga) för kostnadseffektivitet (t.ex. Hussen, 2013; 

Energimyndigheten, 2018; Söderholm & Hammar, 2005). Det nödvändiga kravet är att företagens 

marginalkostnader jämnas ut. Olika företag har olika möjligheter att vidta åtgärder för att minska 

sina utsläpp (eller bygga ut förnybar energi). Därför är det mest kostnadseffektivt om det genomförs 

av de aktörer som har bäst förutsättningar för det.  

Marknadsbaserade styrmedel låter marknadsaktörerna att fördela kostnaderna mellan sig. Till 

exempel leder det i ett program för handel med utsläppsrätter till att företag som har svårt att vidta 

minskningsåtgärder köper utsläppsrätter av de som lättare kan kontrollera sina utsläpp. Dessa företag 

minskar utsläppen mer än de originellt behövde för att det blir mer lönsamt. De kommer fortsätta 

handla med varandra till det att deras marginalkostnader är lika (Söderholm & Hammar, 2005; 

Hussen, 2013). Principen i elcertifikatsystem är detsamma även om det då handlar om att bygga ut 

förnybar energi istället för att minska utsläpp. Teknikneutralitet är kopplat till det då innovationen 

konkurrensen driver fram i längden leder till en lägre marginalkostnader vilket förbättrar 

kostnadseffektiviteten.  

Miljöregleringar som begränsar alla företag på samma sätt, till skillnad från marknadsbaserade 

styrmedel, är oftast inte kostnadseffektiva. De skulle kunna vara det om staten kan avgöra exakt hur 

mycket av något som är socialt optimal men det är generellt extremt svårt att beräkna så all 

information inte finns tillgänglig. Ingen beaktan tas till att olika företag har olika möjligheter att 

bygga förnybar energi och de kan därmed inte fördela kostnaderna mellan sig. Från det följer 

effektivitetsförluster. Sådana system har också och stora transaktions- och underhållskostnader 

(Hussen, 2013) 
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Liknande argument finns till varför direkta subventioner oftast inte heller ger upphov till 

samhällsekonomiskt kostnadseffektiva lösningar. Staten måste då avgöra vilken teknik som är 

önskvärd och hur mycket av den som stödjas. Subventioner betalas dessutom oftast med skattemedel 

som skulle kunna användas för andra mer samhällsnyttiga ändamål. Även där uppstår 

effektivitetsförlust (Söderholm & Hammar, 2005; Hussen, 2013). 

I energipolicy och litteraturen kring elcertifikatsystemet görs ofta en distinktion mellan 

kostnadseffektivitet ur ett samhällsperspektiv (kallas här också social eller samhällsekonomisk 

kostnadseffektivitet) och kostnadseffektivitet ur ett konsumentperspektiv. Det senare syftar specifikt 

till att priset för slutkonsumenten inte får vara alltför högt. De extra kostnaderna av ett stödsystem 

hamnar på slutkonsumenten och att hålla nere det totala elpriset är en viktig del i både Sveriges och 

EU:s miljö- och energipolitiska policy (Dermani et al., 2016; SOU 2001:77; Europakommissionen, 

2000). Styrmedel ger som regel upphov till en omfördelning av kostnader mellan olika aktörer i 

systemet. Även om styrmedlet är kostnadseffektivt för samhället behöver det inte nödvändigtvis 

betyda att det är kostnadseffektivt för konsumenterna (Söderholm & Hammar, 2005).  

2.4. Investerarperspektivet 
Den långsiktiga dynamiken bakom elcertifikatsystem handlar om att stödet lockar investeringar, 

vilket ökar produktionskapaciteten. På lång sikt bestäms utbudet av förnybar energi utifrån mängden 

installerad produktionskapacitet vilken påverkas av nyinvesteringar och utfasningar. Investeringar 

bestäms främst av förväntad avkastning som i sin tyr beror på förväntat el- och certifikatpris. 

Förväntningarna på certifikatpris formas utav den konstruerade efterfrågan (kvoter) och den 

förväntade produktionen.  

Det finns flera faktorer som spelar in i ett investeringsbeslut. När det kommer till förnybar energi är 

marknadsbarriärerna höga då kostnaden att bygga nya anläggningar och teknikutveckling är stora. 

Prisvolatiliteten som beskrevs i sektion 2.2. innebär dessutom betydliga risker. För att investeringar 

ska göras i en förnybar energiteknik måste alltså den förväntade lönsamheten vara tillräckligt stor 

för att överkomma kostnader och risker (Nielsen & Jeppesen, 2003; Energimyndigheten, 2018).  

Idéen med elcertifikatsystemet är att de extra intäkterna från certifikat ska täcka de extra kostnaderna 

som uppstår vid produktion av förnybar energi i jämförelse med konventionella energikällor. När 

investerare i förnybar energi tar beslut måste de räkna med certifikatens förväntade priser. Det 

genomsnittliga förväntade certifikatpriset, QCERT, måste därför motsvara skillnaden mellan den 

genomsnittliga marginalkostnaden, MC, för att producera förnybar energi och det genomsnittliga 

förväntade marknadspriset för el, PEL (Bergek & Jacobsson, 2010).  
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Inspirerad av Bergek & Jacobsson (2010) görs en väldigt förenklad illustration av i figur 2.4. Anta 

en generell marginalkostnadskurva för förnybar energiteknik. Vid PEL, produceras förnybar energi 

upp till kvantitet QEL. Målet här är det statens slutliga kapacitetsutbyggnadsmål. Den genomsnittliga 

marginalkostnaden vid den produktionsnivån är MCMÅL. Det innebär att PCERT minst måste vara 

MCMÅL – PEL. Om man bortser från andra faktorer som påverkar investeringsbeslutet, till exempel 

riskpremiums, så kan investeringar antas göras så länge den förväntade intäkten (PEL + PCERT) 

överstiger MC.  

 

Figur 2.4.  Illustration förväntat elcertifikatpris.  
Källa: Inspirerat av Schaeffer et al. (1999) i Bergek & Jacobsson, 2010. Egen bearbetning. 
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3. Det svenska elcertifikatsystemet 
3.1. Beskrivning av det svenska elcertifikatsystemet 
Elcertifikatssystemet skapar en marknad där producenter av förnybar energi får elcertifikat från 

staten (utbud) och kvotpliktiga verksamheter måste köpa en viss förutbestämd mängd varje år 

(efterfrågan). Systemet startades i Sverige 2003 och 2012 gick Norge med och marknaden blev 

gemensam för de två länderna. Den gemensamma marknaden sträcker sig till 2035 och i Sverige 

gäller systemet fram till 2045. Tabell 3.1. ger en översikt över viktiga händelser under systemets 

historia.   

Tabell 3.1. Historisk sammanfattning av det svensk-norska elcertifikatsystemet. 
 Källa: Fagiani & Hakvoort, 2014; Bergek & Jacobsson, 2010; Energimyndigheten, 2018; Energimyndigheten 2017:a-
c; Energimyndigheten 2019:b-c. Egen sammanställning. 

Årtal Händelse 

2003 Elcertifikatsystemet införs i Sverige  

Mål: öka årlig elproduktion med 10 TWh mellan 2002 och 2010.  

Kvotplikten läggs på konsumenter och existerande anläggningar inkluderas utan begränsning i 

systemet. 

2006/2007 Kvotplikten ändras till elhandelsbolag och vissa elintensiva verksamheter.  

Existerande anläggningar har begränsad rätt till certifikat fram till 2012 eller 2014.  

Nytt mål: 17 TWh mellan 2002 och 2016 

Kvoterna justeras. 

2010 Systemet förlängs till 2035  

Nytt mål: 25 TWh mellan 2002 och 2020 

Kvoterna justeras från 2013 för att uppnå det nya målet 

Avtal skrivs med Norge om en gemensam marknad 

Ambition om en gemensam nordisk marknad uttrycks. 

2012 Norge går med.  

Gemensamt mål: 26,4 TWh mellan 2012 och 2020.  

2013 Kvoter för 2014–2035 justeras. 

2015 Nytt gemensamt mål: 28,4 TWh mellan 2012 och 2020. 

Kvoterna för åren 2016–2035 justeras.  

2017 Nytt svenskt mål: 18 TWh utöver det gemensamma målet till 2030 

Systemet förlängs i Sverige till fram till 2045.  

Kvoterna för åren 2018–2045 justeras. 

2019 Det gemensamma målet för 2020 uppnås i maj.  

Det nationella målet för 2030 beräknas uppnås under 2021.  
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Sedan systemet infördes i Sverige har utformning och målsättningar justerats flera gånger. När 

Norge gick med 2012 blev den gemensamma målsättningen att mellan 2012 och 31 december 2020 

öka produktionen med 26,4 TWh. 2015 höjde man den ambitionen till 28,4 TWh 

(Energimyndigheten, 2018). Detta uppnåddes i maj 2019 då det i Sverige tillkommit 20 TWh och i 

Norge 8,4 TWh. Sverige införde 2017 en målsättning om att det tillföra ytterligare 18 TWh på den 

gemensamma marknaden innan 2030. Det målet beräknas uppnås långt tidigare, potentiellt redan 

innan 2022 om planerade projekt utförs enligt tidsplan (Energimyndigheten, 2019:b). Totalt sätt 

innebär målsättningarna för den gemensamma marknaden en ökning om 46,4 TWh mellan 2012 och 

2030 (Energimyndigheten, 2018).  

I Sverige består den inhemska av energiproduktionen till största del av energi från förnybara källor 

eller kärnkraft. I figur 3.1. visas eltillförsel per energislag för 2003 och 2018. Majoriteten av 

elektricitet kommer i båda fallen från vattenkraft och kärnkraft. Vindkraft är 9 procentenheter högre 

2018 och importerad energi är mycket lägre. Solkraft finns inte med 2003 och var cirka 0,2 procent 

2018.  

 

Figur 5.1. Bruttotillförsel av elektricitet 2003 och 2018.  
Källa: SCB. Egen figur.  

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för elcertifikatsystemet i Sverige. Norska motsvarigheten 

är Norges Vassdrag och Energidirektorat (NVE). Deltagare i elcertifikatsystemet rapporterar själva 

sin produktion och användning. Kvotpliktiga verksamheter lämnar in en deklaration till 

Energimyndigheten där de redovisar sin kvotpliktiga el. Överföringar av certifikat mellan köpare 

och säljare sker i kontoföringssystemet Cesar i Sverige och motsvarande NECS i Norge. Det är även 
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där som certifikaten delas ut och annulleras. Elcertifikatberättigade är garanterade certifikat i 15 år 

efter att de godkänns och ansluts till systemet. Certifikaten utfärdas den 15:e varje månad och 

annullering sker den 1 april varje år. Den 31 mars måste alltså kvotpliktiga verksamheter har 

tillräckligt med elcertifikat på sitt konto i Cesar. De som har överskott på sina konton kan spara det 

till kommande år eller sälja dem och de som inte uppfyller sin kvot måste betala en straffavgift 

(Energimyndigheten, 2015; Energimyndigheten, 2018). Avgiften motsvarar 150 procent av det 

genomsnittliga elcertifikatpriset föregående år (Fagiani & Hakvoort, 2014).  

Sverige har ännu inte tagit beslut om stoppmekanism. Enligt överenskommelse med Norge har 

regeringen åtagit sig att ta beslut om det innan 31 december 2021. Det är samma datum som 

stoppmekanism införs i Norge. I Norge måste alltså anläggningar tas i drift innan 31 december för 

att godkännas för elcertifikat (Energimyndigheten, 2018). Energimyndigheten (2018) har gett 

förslag till regeringen om en tidsfristbaserad mekanism med datumstopp 2030. Beslut har ännu inte 

fattats. 

Tabell 3.2. Specificering av det svensk-norska elcertifikatsystemet.  
Källa: Energimyndigheten, 2018; Energimyndigheten 2017:a-d. 

Nuvarande mål 
2020: Gemensam utbyggnad 28,4 TWh 
2030: Svenskt mål om 18 TWh utöver det 

Programperiod 
Sverige: 2003-2045 
Gemensamt med Norge: 2012-2035 

Certifikatberättigad tilldelningsperiod 15 år 
Kvotpliktig Elhandelsbolag och vissa elintensiva användare. 

Reglerande myndighet 
Sverige: Energimyndigheten 
Norge: NVE 

Sparande av certifikat Tillåts 
Straffavgift Ja. 150% av föregående års genomsnittspris 

Minimumpris Nej 
Certifikat/MWh 1 

Annulleringsdatum 1 april 

Stoppmekanism 
Norge: Datumstopp 31 december 2021 
Sverige: Inget beslut tagits. Förslaget datumstopp 2030. 

 

3.2. Utbud  
De energikällor som ger rätt till elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft och biobränslen, solenergi, 

geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Certifikat tilldelas anläggningar som har 

producerat 1 MWh el. Kraftverk som tas i drift efter 2003 har rätt till certifikat i 15 år men som 

längst till sista december 2045. Anläggningar som redan var i bruk vid systemets början inkluderades 

i systemet och hade rätt till elcertifikat fram till 2012 eller 2014, beroende på om de fått statligt stöd 

innan dess eller inte (Bergek & Jacobsson, 2010). Argumentet till att inkludera redan existerande 
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kraftverk var att förhindra anläggningar för på bioenergi att byta tillbaka till fossila bränslen samt 

att säkerhetsställa tillräckligt med likviditet på marknaden (Bergek & Jacobsson, 2010; SOU 

2001:77).  

Det finns möjlighet att få utökad eller ny period för elcertifikat på olika grunder. Bland annat vid 

omfattande ombyggnation. Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd beskriver kraven som 

ska uppfyllas för att en anläggning ska betraktas som ny (Energimyndigheten, 2017:a och 2017:b). 

Figur 3.2. visar utfärdade certifikat i Sverige per månad under perioden januari 2003–oktober 2019. 

Indelningen är per kraftslag. Det är tydligt att elcertifikatberättigad produktion av bioenergi har 

minskat till förmån för en kraftig utveckling av vindkraft. År 2018 bestod 82 procent av utbyggnaden 

av förnybar el av vindkraft (Energimyndigheten, 2018). Det tydliga ”hoppet” i vattenkraft och 

bioenergi 2012 och 2014 beror på att anläggningar från innan systemet infördes förlorar rätten till 

certifikat. 

 
Figur 6.2. Utfärdade certifikat i Sverige baserad på månadsvist data.  
Källa: Cesar, 2019. Egen figur.  

3.3. Efterfrågan  
Efterfrågan på elcertifikat är baserad på kvoterna och de kvotpliktigas prognostiserade kvotpliktiga 

energianvändning. De kvotpliktiga verksamheter som måste uppvisa elcertifikat i Sverige och Norge 

är främst elhandelsbolag men också vissa elintensiva verksamheter. Omfattas gör även intensiva 

energianvändare som använder energi som de själva producerar samt de som importerar eller köper 

el på Nordpool (Energimyndigheten, 2017:a).  
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Varje år måste dessa verksamheter köpa en viss andel certifikat i förhållande till sin elförsäljning 

eller elanvändning. Hur stor den andelen är varierar från år till år och är fastställda fram till och med 

2045 (Energimyndigheten, 2017:a). Figur 3.3. visar den fastställda kvotutvecklingen över tid. 2019 

har den högsta kvotnivån hittills. Nivåerna har justerats ett antal gånger (se tabell 1) sedan systemet 

infördes men tanken är att kvoten ökar fram till 2030 och sen avtar igen fram till 2045 då systemet 

ska ha fasats ut (Energimyndigheten 2019:c).  

 

Figur 7.3. Aktuella kvoter.  
Källa: Energimyndigheten (2019:c). Egen figur.  

3.4. Reserv 
För att undvika prisvolatilitet tillåter det svensk-norska elcertifikatsystemet sparande av certifikat. 

Skillnaden mellan utfärdade och annullerade certifikat kallas reserven. Det kan beräknas årligen 

eller ackumulerat över flera år (Energimyndigheten, 2018). Figur 3.4. visar skillnaden mellan 

annullerade och utfärdade certifikat. Fram till 2016 utfärdades fler certifikat årligen än vad som 

annullerades, eller så var det ganska lika. Undantaget är 2008-2009 då det annullerades något mer 

än vad som utfärdades. Under de senaste tre annulleringsåren har det däremot annullerats märkbart 

mer certifikat än vad som utfärdats. Detta har att göra med att kvoterna justerades för dessa år, bland 

annat med intentionen just att minska reserven (Energimyndigheten, 2018). 
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Figur 8.4. Utfärdade och annullerade certifikat sedan systemet infördes.  
Källa: Cesar, 2019. Egen bearbetning och figur. 

Det ackumulerade överskottet är skillnaden mellan summan av dessa. Tabell 3.3. visar att den 

ackumulerade reserven per 2019-04-01 var 12 973 368. Det är drygt 32 procent av den årliga 

annulleringen 2019. 

Tabell 3.3. Ackumulerat överskott. Skillnad mellan utfärdade och annullerade certifikat sedan systemet 
infördes.  
Källa: Cesar, 2019. Egen bearbetning. 

  Utfärdade Annullerade 
Ackumulerad 

reserv 
Sverige 275 567 046 238 887 453 36 679 593 

Norge 28 140 733 51 846 958 -23 706 225 

Totalt 303 707 779 290 734 411 12 973 368 

 

3.5. Pris och handel 
Handel med elcertifikat sker på en öppen marknad där både svenska och norska certifikat ingår och 

köpare och säljare gör upp om priset. Köp kan vara antingen omedelbara köp till spotpriser eller 

forward-kontrakt till terminspriser med leverans och betalning i mars. I figur 3.5. visas 

prisutvecklingen i månadsvisa genomsnittspriser. Generellt har priserna följts åt relativt nära. 

Undantaget är de senaste åren då det långsiktiga terminspriset förblivit lågt medan spot-priset och 

kortare terminspriser gått upp. Detta kan ha att göra med att kvoterna justerades 2017 så att de blev 

högre 2018 och 2019 men lägre efter det.  
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Figur 9.5. Prisutveckling av elcertifikat 2005-2019 baserad på genomsnittliga priser per månad.  
Källa: Svensk kraftmäkling, 2019. Egen bearbetning och figur. 

I slutändan förväntas de kvotpliktiga verksamheterna lägga den extra kostnaden för elcertifikat på 

slutanvändarna. Det vill säga att det hamnar på konsumenternas elräkning. Elkundens 

genomsnittliga kostnad för elcertifikat varierar beroende på elleverantörens kostnad vid inköp, årets 

kvot och vilken typ av elavtal som kunden har (Energimyndigheten, 2019:a). Figur 3.6. visar 

kvotutvecklingen i procent på den högra axeln och certifikatpriser och konsumentkostnad i öre/kWh 

på den vänstra axeln. Priserna är årliga genomsnitt. Konsumentkostnaden följer i grova drag med 

prisutvecklingen.  

 

Figur 10.6. Kvoter, certifikatpris och konsumentkostnad.  
Källa: Energimyndigheten (2019:a) och SKM (2019). Egen bearbetning och figur. 
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4. Litteraturanalys 
4.1 Generella trender inom litteraturen 
Elcertifikatsystem jämförs ofta med inmatningstariffer och inte sällan föredras det senare. Bland 

annat Fouquet & Johansson (2008), Verbruggen & Lauber (2012) och Haas et al. (2012) kommer 

fram till det resultatet. Enligt en utförlig litteraturöversikt som gjorts i Dermani et al. (2016) är det i 

linje med majoriteten av den litteratur som finns i ämnet. Undantag finns såklart (t.ex. Ciarreta et 

al., 2017; Wang et al., 2019).  

Så vad är det som gör elcertifikatsystem så problematiskt? Att styrmedlet kan uppnå de specifika 

målen för förnybar energi ter sig uppenbart utifrån resultatet i sektion 3. Det gäller inte bara i 

Sverige. De flesta forskare verkar hålla med om att systemet kan bidra signifikant till att driva fram, 

eller i alla fall påskynda, ny förnybar energiproduktion (t.ex. Fouquet & Johansson, 2008; Bergek 

& Jacobsson, 2010; Verbruggen & Lauber, 2012).  

Sammanfattat från den litteratur som undersökts här kan bland annat säga att kostnadseffektiviteten 

är något som kan diskuteras. Den teknikneutrala utformningen kritiseras också ofta och det finns 

många studier gällande de utmaningar styrmedlet skapar ur ett investerarperspektiv. Dessa problem 

är alla relaterade till varandra men av tydlighetsskäl analyseras de här under olika rubriker.  

4.2. Teknikneutralitet 
Enligt Darmani et al. (2016) är de flesta forskare överens om att offentligt ingripande och policy är 

nödvändigt för att uppmuntra teknologisk utveckling i förnybar energi. Innovation och framsteg är 

motiverar företag att engagera sig i nya projekt i och med att det kan öka lönsamhet eller ge upphov 

till stora vinster. Det är på så sätt en lärande process startar, företag samlar erfarenhet och gradvis 

sjunker kostnaderna så att de på sikt kan vara konkurrenskraftiga. Lägre marginalkostnader för vissa 

aktörer i ett marknadsbaserat stödsystem innebär i teorin bättre kostnadseffektivitet för hela 

systemet. Därför är teknologisk innovation en målsättning för elcertifikatsystem (Darmani et al., 

2016; Bergek & Jacobsson, 2010).  

Det är oroande att många studier tyder på att elcertifikatsystem inte lyckas särskilt bra med att 

uppmuntra teknologisk innovation. I varje fall inte för mer än en krafttyp i taget. Den 

teknologineutrala designen ger upphov till en stegvis inkludering av tekniker (Darmani et al., 2016; 

Bergek & Jacobsson, 2010). Det har att göra med att marginalkostnaderna, läroeffekterna och 

mognadsgraden är olika för olika tekniker. Konsekvensen blir att systemet gynnar teknologier som 

redan är relativt väl utvecklade och har låga marginalkostnader medan omogna teknologier 
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försummas. Det uppstår ett slags ”glapp” mellan investeringar i olika tekniker (Bergek & Jacobsson, 

2010; Haas et al., 2011:b).  

Teknikneutraliteten skapar alltså en obalanserad konkurrens mellan mogna och omogna tekniker för 

att producera el från förnybara energikällor. Alla tekniker får samma stöd men majoriteten av 

investeringarna går till den som är mest utvecklad med lägst marginalkostnad.  På många ställen, 

inklusive Sverige, är den mogna tekniken ofta vindkraft. Mindre utvecklade alternativ missgynnas 

trots att de potentiellt skulle kunna producera energi mer effektivt eller ha mindre negativa externa 

effekter (Bergek & Jacobsson, 2010; Verbruggen & Lauber, 2012; Haas et al., 2011:b). Vindkraft 

ger visserligen inte upphov till koldioxidutsläpp eller radioaktiva restprodukter men det kan påverka 

samhällsnyttan negativt på andra sätt; buller, påverkan på natur- och djurliv, subjektiva kostnader 

som ett upplevt ”fulare” landskap m.m. De negativa konsekvenserna av vindkraftverk är alltså 

mildare än hos mer konventionella energikällor men det finns potential för andra förnybara tekniker, 

till exempel solkraft, att ha ännu mindre negativa externa effekter (Ek et al., 2017; Vonmöllendorff, 

C. & Welsch, 2017; Darmani et al., 2016).  

En lösning som tas upp i litteraturen för att differentiera mellan tekniker är att olika mängd certifikat 

per MWh beroende på teknikslag eller när en anläggning tas i bruk. Trots det anses andra styrmedel, 

främst då teknikdifferentierade inmatningstariffer, mer effektiva när det kommer till att driva fram 

teknologisk utveckling (Del Rio et al., 2012 i Darmani et al., 2016; Verbruggen & Lauber, 2012).  

4.3. Kostnadseffektivitet 
Huruvida elcertifikatsystemet kan anses vara kostnadseffektivt styrmedel för att åstadkomma mer 

förnybar elproduktion är inte helt uppenbart från litteraturen. Social kostnadseffektivitet innebär att 

styrmedlet resulterar i den fördelningen av resurser som minimerar samhällets totala kostnader för 

att uppnå ett mål (Söderholm & Hammar, 2005). Som förklarat i avsnitt 2 anses den här typen av 

marknadsbaserade system i teorin vara mer samhällsekonomiskt kostnadseffektiva än andra 

policyverktyg. Detta eftersom hänsyns tas till företags olika förmåga att bygga produktion av 

förnybar energi.  

Fagiani & Hakvoort (2014) skriver att en större marknad brukar antas ge bättre samhällsekonomisk 

kostnadseffektivitet tack vare ökad likviditet, mer konkurrens, mer teknikdifferentiering och 

minskad volatilitet. Det svensk-norska elcertifikatsystemet är det första som introducerats på en 

internationell nivå vilket enligt teorin då borde öka kostnadseffektiviteten.  
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Hustveit et al. (2017) kommer fram till att den svensk-norska marknaden hittills framgångsrikt 

uppmuntrat kostnadseffektiva investeringar i förnybar energiproduktion. Även Bergek & Jacobsson 

(2010), Fouquet & Johansson (2009) och andra (enligt Dermani et al., 2016) noterar att systemet 

kan uppnå sina målsättningar på ett relativt kostnadseffektivt sätt.  

Å andra sidan finns många problem som har negativ påverkan på kostnadseffektiviteten. Exempel 

är den tendens till ensidiga teknikinvesteringar som togs upp i avsnitt 4.2. Även en ojämn 

fördelningen av kostnader och vinster samt systemets förstärkande av risker (se avsnitt 4.4) kan 

anses ha negativ effekt på kostnadseffektiviteten (t.ex. Bergek & Jacobsson, 2010; Fouquet & 

Johansson, 2009; Haas et al., 2011:b; Fagini & Hakvoort, 2014; Hustveit et al., 2017).   

När kostnadseffektivitet ur ett konsumentperspektiv kommer upp i litteraturen är kritiken mycket 

tydligare. Bland annat Bergek & Jacobsson (2010), Fouquet & Johansson (2008), Verbruggen & 

Lauber (2012) och Verbruggen et al. (2009) menar på att systemet inte är tillfredsställande 

kostnadseffektivt ur ett konsumentperspektiv. Till stor del på grund av att kostnaden för systemet 

läggs på konsumenterna och konsumentpriserna är högre än de behöver vara.  

Haas et al. (2011:b) uppmärksammar skillnad i kostnadseffektivitet beroende på hur 

marginalkostnadskurvan ser ut. För en lite närmare förklaring av elmarknadens stegvisa 

marginalkostnadskurvas se avsnitt 2.1. och 4.4. Konsumenternas kostnad för styrmedlet är 

skillnaden mellan elcertifikatpriset, PCERT, och marknadspriset på el, PEL (Haas et al., 2011:b). När 

marginalkostnadskurvan är flak (figur 4.1:a) blir producentöverskottet mycket mindre än om den är 

brant (figur 4.1:b). I det andra fallet är konsumenternas kostnad för elen betydligt högre än det kostar 

producenterna att generera den.  

 

Figur 11.1:a och figur 4.1:b.  Illustration av producentöverskott på elmarknaden. 
Källa: Inspirerat av Haas et al., 2011. Egna figurer.   
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Det här är samma problem som ger upphov till den ojämna teknikkonkurrensen som beskrevs 

tidigare och uppstår på grund av teknikneutraliteten. Vi kommer tillbaka till 

marginalkostnadskurvan och dess konsekvenser i 4.4. Här koncentrerar vi oss på att resultatet 

gällande kostnadseffektivitet i konsumentperspektiv. Figur4.1:b anses ge en mer korrekt bild av 

energimarknader (Haas et al., 2011:b: Bergek & Jacobsson, 2010). Ett stödsystem som är mer 

teknikspecifikt (till exempel vissa inmatningstariffer) ger upphov till mindre producentöverskott. På 

så sätt minimeras konsumentkostnaderna och därmed ökar kostnadseffektiviteten ur ett 

konsumentperspektiv (Haas et al., 2011). Figur 4.2. visar producentöverskottet i ett system med 

teknikdifferentierade inmatningstariffer där olika tekniker A, B och C får olika priser PA, PB och PC. 

 

Figur 12.2. Producentöverskott under program med inmatningstariffer.  
Källa: Inspirerat från Haas et al., 2011:b. Egen figur.  

Hittills i uppsatsen har vi egentligen bara pratat om kortsiktig (statisk) kostnadseffektivitet. 

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet ur ett långsiktigt perspektiv kallas dynamiska effekter. 

Dynamiska effekter handlar om att hänsyn ska tas till att minimera framtida kostnader, inte bara de 

vid en given tidpunkt. Åtgärder kan ibland ge upphov till stora kostnader eller ineffektivitet i närtid 

men på sikt främja kostnadseffektivitet på lång sikt (Söderholm & Hammar, 2005). Kostnader idag 

för att minska koldioxidutsläpp för att undvika framtida förödande konsekvenser är praktexempel 

på det. För att relatera till förnybar energi så var tidiga investeringar i vindkraft mycket kostsamma. 

Dessa investeringar gav upphov till läroeffekter i turbintillverkning vilket gynnade alla framtida 

vindkraftsinvesterare i form av lägre kostnader. De lägre kostnaderna lockade mer investeringar 

(Söderholm & Hammar, 2005).  
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Utifrån det kan man förstå att det inte går att vänta på att teknologier ska bli billigare för att nya 

investeringar ska stimuleras fram utan det är först när investeringar tar fart som kostnadsreduktionen 

följer (Söderholm & Hammar, 2005). Villkoret för statisk kostnadseffektivitet som antagits hittills i 

uppsatsen, det vill säga att marginalkostnaderna för olika aktörer ska vara lika, håller inte lägre ur 

ett dynamiskt perspektiv. Ur det perspektivet borde tekniker som har låga läroeffekter, det vill säga 

där teknologin är i tidigt skede och/eller utvecklas långsamt, ha mer stöd än tekniker som har höga 

läroeffekter. Detta innebär att så länge läroeffekterna skiljer sig åt mellan olika aktörer och tekniker 

kommer styrmedel som främjar statisk kostnadseffektivitet ha motsatt effekt på de dynamiska 

effekterna (Söderholm & Hammar, 2005). Det här är ett argument för teknikdifferentiering och ur 

det perspektivet är elcertifikatsystemet måhända statiskt kostnadseffektivt men inte dynamiskt 

kostnadseffektivt. Enligt Söderholm & Hammar (2005) är dock argument om att marknadsbaserade 

styrmedel inte kan vara dynamisk kostnadseffektivitet ogrundade så länge styrmedlet tillåter 

terminspriser, sträcker sig över lång tid och har tydliga och långsiktiga politiska mål.  

Kanske är en viss ”knölighet”, som t.ex. snedvriden konkurrens mellan energitekniker, 

konsumentkostnader och risker för investerare, acceptabelt under några decennier för på sikt 

undvika kostnaden av fortsatt beroende av fossila bränslen?  

4.4. Investerarperspektivet 
4.4.1. Risker och förväntningar 
Enligt Darmani et al. (2016) är de flesta studier rörande elcertifikat relaterat till investeringar och 

ekonomin kring det. De inbyggda osäkerheterna i elcertifikatsystem kan i kombinationen med den 

vanliga elmarknadens betydande risker ha en dämpande effekt på investeringar. Som nämndes i 

avsnitt 2.4. baseras investeringar idag på förväntad lönsamhet om flera år framåt. För att ett företag 

ska välja att göra en investering måste den förväntade framtida vinsten vara åtminstone lika med 

den initiala kostnaden, det vill säga utveckla teknik och/eller anlägga kraftverk med mera (Fagiani 

& Hakvoort, 2014; Hustveit et al., 2017). Den kostnaden på marknaden för förnybar energi torde 

vara väldigt höga vilket antyder att den förväntade vinsten också måste vara hög. 

Investeringsbeslut är en komplicerad process där många andra faktorer än elcertifikat spelar in. Det 

gör det troligt att vissa investeringar skulle ha gjorts även utan den extra intäkten. Bland annat 

förväntade elpriser, ränteläge, avtal för investeringar, globala trender, konkurrenters 

investeringsbeslut och ekonomiska konjunkturer kan tänkas påverkan investeringar (Darmani et al., 

2016; Bergek & Jacobsson, 2010). Michanek & Söderholm (2007), Hirsmark & Larsson (2007) med 
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flera (Darmani et al., 2016) visar dock på att elcertifikatsystemet spelat en avgörande roll i många 

investeringsbeslut, speciellt för tidiga investeringar i vindkraft.  

Då elcertifikat garanteras i 15 år är elcertifikatpriset självklart en betydande del av den förväntade 

lönsamheten i kombination med det förväntade elpriset. Svårigheten att forma förväntningarna tas 

ofta upp i litteraturen. Hustveit et al. (2017) som undersökt rollen osäkerhet har i elcertifikatsystem. 

De kom bland annat fram till att det är oerhört svårt att skapa korrekta prognoser på marknader med 

elcertifikatsystem och därför måste investeringsbeslut tas under en hög grad av osäkerhet. Det har 

mycket att göra med att elcertifikatsystemet karaktäriseras av oelastiskt utbud och efterfrågan vilket 

leder till hög grad av prisvolatilitet. Prisförväntningar grundas dessutom i förväntat utbud och 

efterfrågan. Både utbud och efterfrågan är dessutom beroende av väderförhållanden och klimat som 

är svåra att förutsäga då de varierar från år till år och från säsong till säsong (Hustveit et al., 2017). 

Osäkerhet uppstår också på grund av regelmässiga förändringar (Hustveit et al., 2017). Fagiani & 

Hakvoort (2014) studerar den typen av risk. Deras resultat indikerar att regelmässiga förändringar 

kan ha stor effekt på priserna, ökar riskerna och därmed påverka investeringar. Politiska osäkerheter 

kan på så sätt orsaka prissvängningar och försämra investeringsviljan. Investeringsbeslut tas utifrån 

de spelregler som finns. Om dessa vid ett senare tillfälle ändras blir förutsättningarna annorlunda 

och kan ha betydande konsekvenser för tidiga investerare. Förutsägbarhet, väl genomtänkta och 

tydliga justeringar är därför av stor vikt för att systemet ska fungera bra (Fagiani & Hakvoort, 2014; 

Energimyndigheten, 2018).  

Dessa stora risker förstärker investerarnas motivation att välja mogna tekniker med låg 

marginalkostnad (Hustveit et al., 2017). Som beskrevs i sektion 4.2. och 4.3. ökar det den ojämna 

konkurrensen och försämrar kostnadseffektiviteten. De som påverkas mest när priserna svänger är 

systemets tidiga investerare som är fast i ett system där priser och regler inte lägre överensstämmer 

med de förutsättningar som gällde när de tog beslut om att investera.  

4.4.2. Producentöverskott 
Man skulle kunna se det som att de stora riskerna tidiga investerare är utsatta för till viss del 

kompenseras av en potentiellt stor lönsamhet. Producentöverskott illustrerades i figur 4.1 i sektion 

4.3. och är potentiellt väldigt stora i elcertifikatsystem (Verbruggen & Lauber). Detta kan också 

förklaras som att elcertifikatsystem till viss del möjliggör ”mark-ups” utöver faktorkostnaderna. Den 

uppskattats vara väldigt hög; ca 80% i Sverige 2003-2008 (Bergek & Jacobsson, 2010) och 64% i 

Belgien under perioden 2002-2007 (Verbruggen, 2009). Jariate & Kazukauskas (2013) studie visar 

att företag i länder med elcertifikatsystem generellt har högre lönsamhet än länder med 
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inmatningstariffer. Detta är såklart inte utan problem då hög mark-up betyder sämre 

kostnadseffektivitet i konsumentperspektiv (se sektion 4.3). 

Som vi såg i sektion 4.3. och i figur 4.1:b förväntas vissa anläggningar få intäkter som kraftigt 

överstiger deras marginalkostnad. Den typen av förstorad avkastning är vad som på engelska kallas 

”rent”. Här refererar vi till det som övervinster. Det innebär att ingen extra ansträngning krävs från 

aktörerna som gynnas av dem samt att den extra inkomsten inte heller kontrolleras av dem. 

Om systemet framkallar övervinster innebär det att certifikatpriserna säljs till ett högre pris än 

nödvändigt för vissa tekniker. Kvotpliktiga i sin tur bakar in kostnaden i konsumenternas slutpris. 

Detta kan kopplas tillbaka till målsättningen om att hålla nere konsumentpriset. Kostnaderna för 

slutkunder i elcertifikatsystemet följer med elcertifikatpriserna, något vi såg tendenser till i sektion 

3.4. Bergek & Jacobsson, (2012), Verbruggen (2009) och andra studier (enligt Dermani et al., 2017) 

kommer fram till att konsumentkostnaderna är mycket högre än förväntat och högre i system med 

elcertifikat än med inmatningstariffer.  

En åtskillnad kan göras mellan två olika typer av övervinster. Typ I får producenter av förnybar 

energi som redan är lönsamma utan stöd. Dessa får en extra inkomst tack vare elcertifikatsystemet 

(Bergek & Jacobsson, 2010). I figur 4.1:b skulle man kunna se det som produktionen upp till PEL, 

Det vill säga produktionen som är gynnsam utan stöd får en extra inkomst i form av PCERT – MC.  

Typ II uppstår på grund av att marginalkostnadskurvan egentligen består av olika kurvor, en för 

varje teknologi. Vid varje tidpunkt kommer priset på elcertifikat då motsvara den dyraste teknologin 

inkluderad i systemet, ”marginalteknologin”, och alla teknologier med lägre kostnad får då en 

övervinst. (Bergek & Jacobsson, 2010). I figur 4.3. går det att se hur marginalkostnaden för teknik 

C genererar övervinst för teknologi A och B. Teknologi A och B är då teknologier som inte skulle 

ha tillkommit utan stöd då deras marginalkostnad överstiger marknadspriset på el. Det här leder till 

nya teknologier införs stegvis där den med lägst kostnad inkluderas först (Bergek & Jacobsson, 

2010). Den stegvisa designen uppstår på grund av teknikneutraliteten och är avsiktlig. Argumentet 

för det är att teknologier ska inkluderas allteftersom de mognar (Energimyndigheten, 2018; SOU 

2001:77).  
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Figur 13.3.  Prissättning på elcertifikat, flera tekniker.  
Källa: Schaeffer et al.,1999 i Bergek & Jacobsson, 2010. 

4.3.3. Fördelning av vinster och kostnader.  
Relaterat till övervinster är termen ”equity” som syftar till hur jämlikt kostnader och vinster fördelas 

i samhället. Hur ett styrmedel påverkar den fördelningen kan vara av stort intresse. Många studier 

kring elcertifikat tar upp den aspekten (t.ex. Bergek & Jacobsson, 2010; Verbruggen & Lauber, 

2012; Haas et al., 2011:b).  

Stödmekanismer leder i många fall till en omfördelning av inkomster mellan olika grupper i 

samhället. Det kan medföra en mer jämlik fördelning men kan också leda till motsatsen (Verbruggen 

& Lauber, 2012). Dessa grupper kan vara av varierande slag, till exempel olika regioner (Wang et 

al., 2019) och kan även syfta till riskfördelningen som nämnts i ovan sektioner. En 

fördelningsutmaning som får stor uppmärksamhet inom litteraturen är att det gynnar stora 

producenter, till exempel genom övervinster, samtidigt som små producenter trängs undan 

(Verbruggen, 2009; Bergek & Jacobsson, 2010; Fouquet & Johansson, 2008).  

Enligt Verbruggen & Lauber (2012) riskerar elcertifikatsystem att i första hand gynna rika (stora 

energiföretag) och lägga nya bördor på mindre rika (små aktörer och konsumenter), något som inte 

är hållbart ur perspektivet jämlik fördelning (Verbruggen & Lauber, 2012). Småskaliga producenter 

är mer känsliga för riskerna som uppstår på grund av de volatila priserna för certifikat. Stora 

etablerade företag med en varierad energiportfölj är inte lika känsliga för sådana prisförändringar. 

Tack vare detta och övervinster kan stora aktörer få marknadsmakt, påverka priset och ytterligare 

konkurrera ut småskaliga operationer. Det ät ännu en bidragande faktor till större 
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konsumentkostnader (Dermani et al., 2016; Fouquet & Johansson, 2008; Bergek & Johansson; 

Verbruggen & Lauber, 2012).  
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5. Måluppfyllelse och aktuella utmaningar 
i det svenska elcertifikatsystemet 
Det är intressant att en uttrycklig målsättning för elcertifikatsystem (SOU 2001:77; 

Energimyndigheten, 2018 m.fl.) är att det ska öka andelen förnybar energi på ett teknikneutralt sätt. 

Samtidigt är det just dess teknikneutrala utformning som ger upphov till problemen som kritiseras 

flitigast i litteraturen. Elcertifikatsystemet kan definitivt anses vara teknikneutralt men utifrån vad 

som kom fram i litteraturanalysen är det inte nödvändigtvis en bra sak. 

Elcertifikatsystemets mål om att öka förnybar energi kan också anses vara uppfyllt i Sverige. De 

aktuella målen för 2020 och 2030 är båda snart uppnådda. Det resultatet är inte unikt för Sverige 

och som förklarades i analysen är de flesta studier överens om att styrmedlet har den kapaciteten. 

Det framkom även i sektion 4.3. att det kan anses vara kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv.  

När det kommer till konsumentkostnader och kostnadseffektivitet ur ett konsumentperspektiv verkar 

dock systemet brista. I avsnitt 4.4 behandlades utmaningar i form av obalanserad fördelning av 

vinster, övervinster och potentiell marknadsmakt. I Sverige bedömdes det 2010 främst finnas typ I-

övervinster med stor potential för utveckling av typ II-övervinster (Bergek & Jacobsson, 2010). 

Typ I vinster i Sverige tillföll tidiga producenter av bioenergi då de under systemets första år stod 

för mest lönsamma investeringarna. Som vi såg i avsnitt 3 var det energislaget som tilldelades flest 

certifikat och att antalet ökade kraftigt under den perioden. Bioenergianläggningar kan enkelt 

omvandlas från fossila anläggningar och en stor del hade redan gjort det innan 2003. Därefter kunde 

de utvidgas till relativt låg kostnad. Det var detta som ledde till stora typ I övervinster (Bergek & 

Jacobsson, 2010; SOU 2001:77). Under programmets andra decennium tog certifikaträtten för de 

bioenergianläggningar som fanns innan 2003 slut. Samtidigt mognade tekniken för vindkraft och 

utbyggnationen där skedde explosionsartat vilket är tydligt från figur 3.2. Marginalkostnad för 

vindkraft är generellt lägre än för bioenergi och inte lika priskänslig (SOU 2001:77). Detta kan ha 

bidragit till att investeringar övergått från bioenergi till vindkraft allteftersom de billiga 

investeringsmöjligheterna i bioenergi uttömts.  

En stor del av kritiken mot övervinster är att det i slutändan leder till onödigt höga priser för 

konsumenterna. Bergek & Jacobsson (2010) uppskattar att producentöverskottet var väldigt stort i 

Sverige, vilket tyder på att kostnaden för styrmedlet till stor del hamnar på konsumenterna. Ett annat 

mål för elcertifikatsystemet är att hålla ner de faktiska konsumentpriserna. Dessa uppskattades ha 
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eäkat med cirka 3 öre/kWh mellan 2002 och 2008 (Bergek & Jacobsson, 2010). Detta är väldigt 

mycket i kontrast med den förväntade ökning på 0.6–1.5 öre/kWh som uppskattades innan systemet 

infördes (SOU 2001:77). Figur 4.1. visar samma data för genomsnittliga konsumentkostnadspriser 

som i figur 3.6. Energimyndighetens (2019:b) uppskattade kostnad för slutkund är kanske något 

lägre under åren 2003-2008 än vad som beräknades av Bergek & Jacobsson (2010). Taget mellan 

2003 och 2010 syns ändå en kraftig ökning från 1.5 till 5.3 öre/kWh. Trenden vände dock därefter 

då certifikatpriserna gick ner. 2018 uppskattas konsumentkostnaden vara 3.6 öre/kWh 

(Energimyndigheten, 2019:a). Med tanken på att konsumentkostnaderna är relaterade till 

elcertifikatpriset som gått ner kraftigt under 2019 borde konsumentkostnaden nu vara ännu lägre nu. 

 

Figur 5.14. Genomsnittliga konsumentkostnad för elcertifikat 2003-2008.  
Källa: Energimyndigheten, 2019:a. Egen figur.  

För tillfället är kanske inte konsumentpriset det mest aktuella problemet i Sverige trots att det går 

emot två av de uttryckliga målsättningarna som togs upp i inledningen (kostnadseffektivitet och låga 

kostnader för konsumenter). Mer påträngande verkar vara att certifikatpriserna är oroväckande låga. 

Utbyggnaden av vindkraft har skett i snabbare takt än förväntat (Energimyndigheten, 2018) så trots 

att kvoter flera gånger justerats är utbud och efterfrågan inte i balans. Det resulterar i ouppfyllda 

förväntningar för tidiga investerare och potentiellt stora förluster. Det in sin tur avskräcker nya 

investeringar. 

Från sektion 3.2. kan man dra slutsatsen att utbudskurvan för elcertifikat i Sverige har skiftat ut 

kraftigt mellan 2003 och 2019. Den kan också tänkas ha fått mindre lutning allteftersom andel 

certifikat från den mer priskänsliga bioenergin minskat till förmån för certifikat från vindkraft som 

produceras kontinuerligt till låga marginalkostnader. Detta illustreras i figur 5.2. S1 är utbudskurvan 

i en tidpunkt några år efter systemets början och S2 representerar utbudet i nutid.  
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Figur 15.2. Utbudskurvans förändring.  
Källa: Egen figur.  

Med hjälp av prisutveckling som beskrevs i sektion 3.5. kan vissa slutsatser gällande utbud och kvot 

dras. I figur 5.3. illustreras prissättning i tre olika tidpunkter. Tidpunkt 1 är ett tidigt skede i 

elcertifikatsystemet, säg 2005. Utbudet har en viss lutning tack vare att energimixen innehåller en 

stor andel bioenergi. Kvoten är satt så pass att utbud och efterfrågan är i balans. Det ger ett pris kring 

200 SEK per certifikat. Under några år 2008-2011 skjuter priset upp rejält. Kanske på grund av att 

finanskrisen avskräckte investeringar och ledde till mindre utbud än prognostiserat. Alternativt 

kanske det är ungefär då ”billiga” investeringsmöjligheter i bioenergi tar slut men att 

vindkraftstekniken ännu inte är riktigt tillräckligt utvecklad. Oavsett så ledde kvot och utbud i 

tidpunkt 2 till ett högt pris uppemot 350-400 SEK/MWh. På senare tid har tendensen istället varit 

den motsatta. Utbudet har växt i större takt än förväntat när kvoterna sattes. Detta innebär ett väldigt 

lågt pris i tidpunkt 3, kring 25-50 SEK/MWh. 
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Figur 16.3. Illustration av prissättning vid tre olika tidpunkter.  
Källa: Inspirerad av Olsen et al. (2000) i Nielsen & Jeppesen (2003) 

Den här utvecklingen har främst drabbat tidiga investerare. Elcertifikatssystemets utformning ska 

innebära att om produktionen byggs ut mindre än det uppsatta målet blir priserna på certifikat höga. 

I förlängning förbättrar det lönsamheten i att investera i förnybar energi. Om det å andra sidan byggs 

ut mer än det utsatta målet skapas ett utbudsöverskott, reserven ökar och priserna faller 

(Energimyndigheten, 2018; Fagini & Hakvoort, 2014). Det är en medveten funktion (SOU 2001:77) 

och tanken är sannolikt att det ökar kostnadseffektiviteten; stödfunktionen kickar in när det behövs 

och avtar när det inte behövs. Tyvärr verkar det inte fungera lika bra som det låter.  

”… new investments in reaction to high prices may not arrive in time to prevent a prolonged period 

of certificate shortages. Moreover, high certificate prices could trigger an over-reaction by 

investors, causing a period of very low or null prices. This would lead to investment cycles in 

renewable energy technologies causing very volatile prices (…) Thus, in case of over-investment in 

the renewable sector, the certificate price would collapse causing massive capital losses to 

investors” (Fagiani & Hakvoort, 2014, s.609) 

I Sverige har situationen på sistone varit kraftigt prisfall på grund av mer investeringar och därmed 

större utbud än förväntat. Investerare kan ”överreagera” på höga priser (Fagiani & Hakvoort, 2014). 

Investeringarna görs i projekt som inte börjar generera intäkter förs än flera år senare och resultatet 

är en ”överutbyggnad” i jämförelse med förväntningarna och därmed väldigt låga priser. För 

investerare som räknat med högre avkastning kan det innebära väldigt stora förluster. Till exempel 

så torde de som tog investeringsbeslut kring 2008-2010 (se figur 3.5 i sektion 3.5) ha haft högre 
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förväntningar på certifikatpriset än att det skulle gå ner från 300-400 SEK/MWh till 25-50 

SEK/KWh. 

Tidiga investerare är alltså de som drabbas hårdas av systemets prisvolatilitet. Reserven är tänkt att 

mildra prissvängningarna men utgör nu i Sverige även det ett problem. Om reserven av certifikat 

blir ”för stor” kan priset på certifikat hålls nere så pass mycket att det inte längre motsvarar 

marginalteknikens kostnader. Då kvotsättningen i Sverige inte varit i balans med den kraftiga 

utbudsökningen de senaste åren har det lett till en ökande reserv av certifikat. 

I det svenska-norska systemet finns straffavgift och möjlighet att spara, vilket gör efterfrågan mer 

flexibel. Däremot finns inget minimumpris. Figur 5.4. illustrerar utbud och efterfrågan i det svensk-

norska elcertifikatsystemet. En avvikelse är att straffavgiften i Sverige egentligen är en funktion av 

föregående års elcertifikatpirs. För det som ska illustreras här räcker det att visualisera den som ett 

fast pris.  

S1 i figur 5.4. är den situation som mest liknar den vi har idag. Det innebär att mer förnybar energi 

produceras än vad som förutsågs när kvoten sattes. Ifall det kommer en tidpunkt då kvoten ”kommer 

ikapp” utbudet och relationen mellan kvot och utbud är mer som i S2 börjar aktörerna använda upp 

reserven. Det resulterar i ett certifikatpris som är lägre än vad det skulle vara annars. Det sänder fel 

signaler till marknaden och leder till att färre investeringar än vad marknaden behöver för att uppnå 

målsättningarna.  

 

Figur 17.4. Utbud och efterfrågan på den svenska elcertifikatmarknaden. 
Källa: Inspirerat av Olsen et al. (2000) i Nielsen & Jeppesen (2003). Egen bearbetning.  

Desto större reserv desto större prisskillnad. Problemet med det generellt är att ett lägre pris leder 

till mindre investeringar än vad som krävs för att uppnå systemets mål. I det svensk-norska systemet 
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är målsättningen så pass nära att uppnås att det kommer uppnå det ändå. Här är risken istället att 

lönsamheten för existerande anläggningar är långt under förväntningarna vilket leder till stora 

förluster för investerare. Energimyndighetens prognos (2018) är att reserven kommer att fortsätta 

öka under det kommande decenniet för att sedan avta efter 2030.  

I sektion 3.4. framkommer det att reserven 2019 var 32 procent av det årliga behovet. Det förväntas 

öka (Energimyndigheten, 2018). Figur 5.5. visar Energimyndighetens prognos för reservens 

utveckling. Förväntningen är att reserven, oavsett utvecklingskurva, kommer överskrida efterfrågan 

markant. Bedömningen är ”…att detta kommer ha en betydande påverkan på elcertifikatpriset 

neråt” (Energimyndigheten, 2018 s.15).  

 

Figur 18.5. Energimyndighetens prognos för utveckling av reserven.  
Källa: Energimyndigheten, 2018.  

Utöver en eventuell överreaktion på prissignaler är faktorer som bidragit till prognosfelet en 

snabbare än väntad teknikutveckling för vindkraft, globala trender om ett förväntat stigande elpris, 

låga räntor och nya typer av investeringsavtal som är mindre riskfyllda. Detta har lockat fler 

investerare och ökat tillgången på kapital (Energimyndigheten, 2018).  

Förutom det betonar Energimyndigheten (2018) rollen av stabila, långsiktiga politiska målsättningar 

gällande förnybar energi samt regeringens avtal med Norge om att ta beslut om stoppmekanism 

innan 2022. Det här kan relateras tillbaka till sektion 4.4.1. och rollen regelmässiga osäkerheter 

spelar. I Sverige har spelreglerna justerats ett flertal gånger (se tabell 3.1 för översikt) och Fagiani 

& Hakvoort (2014) kom, efter att ha undersökt just det svensk-norska elcertifikatsystemet, fram till 

att regelmässiga ändringar har effekt på priset. Ambitionshöjningar, systemförlängringar och 

kvotjusteringar har direkt effekt på lönsamhet och investerarbeslut och uppskattas sannolikt inte av 

investerare. 
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Ur den synvinkeln kan avsaknaden av stoppmekanism identifieras som den mest aktuella källan till 

politisk osäkerhet. När en stoppmekanism sätts in innebär det att utbudet inte kommer växa mer än 

så. Allteftersom tar anläggningarnas rätt till certifikat slut och utbudet börjar minska samtidigt som 

kvoterna fortsätter skapa efterfrågan. Priserna kommer troligtvis stiga och lönsamheten öka även 

om det bromsas av en stor reserv. Tidiga investerare tilltalas såklart av en tidig stoppmekanism som 

har potential att driva upp priserna på certifikat innan deras tilldelningsperiod tar slut. Till exempel 

kallar vd:n för Svensk Vindindustri för ett datumstopp i december 2021 i syftet att undvika att 

marknaden kraschar (Unger Larsson, Svensk Vindenergi, 2019) och enligt Energimyndigheten 

(2018) är det i enlighet med en mängd olika inspel till dem från marknadsaktörer.  

Energimyndighetens förslag till regeringen är istället datumstopp 2030 då det anses mer 

kostnadseffektivt. Argumentet är dels att ett sent datum ger anläggningar med olika konstruktionstid 

mer likvärdiga förutsättningar att tilldelas certifikat vilket ska bibehålla systemets teknikneutralitet 

och kostnadseffektivitet (Energimyndigheten, 2018). Dels vet man inte vet vad som kommer att 

hända i framtiden och hur det påverkar utbudet och möjligheten att uppnå målet om 46,4 TWh. 

Utbyggnation utöver det innebär att teknikerna är konkurrenskraftiga på egen hand. 

Energimyndigheten (2018) anser dessutom inte att stoppmekanismen ska ha till funktion att 

upprätthålla balans mellan utbud och efterfrågan. De kan ”… inte se att elcertifikatsystemet är avsett 

att kompensera en särskild grupp producenter av alla systemets aktörer” (Energimyndigheten, 

2018, s. 5). 

Utifrån vad som kommit fram i litteraturanalysen är det egentligen osäkerheten kring 

stoppmekanism i sig själv som är mest problematiskt. Oavsett vad beslutet blir gör osäkerheten det 

svårare att skapa förväntningar i en redan riskfylld industri. Långsiktigt påverkar det den dynamiska 

effekten i och med att marknaden får mindre förtroende för den här typen av stödsystem. De kan 

komma att begära större riskpremiums och därmed försämra styrmedlets kapacitet att uppnå sina 

utsatta mål.  
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6. Slutsatser 
Utifrån litteraturanalysen och utvecklingen i Sverige kan man dra slutsatsen att elcertifikatsystem 

har kapacitet att bidra till en ökad förnybar energikapacitet. Teknikneutraliteten som karaktäriserar 

systemet har dock inte medfört den innovation och teknikutveckling som man hoppats på. Istället 

driver systemet fram en obalanserad konkurrens mellan förnybara energitekniker, ger upphov till 

övervinster och försämrar kostnadseffektivitet ur ett konsumentperspektiv.  

I Sverige har vindkraften på senare år byggts ut snabbare än väntat vilket inneburit obalans i utbud 

och efterfrågan. Resultatet är prisras och ökande reserv. Det här exemplifierar problemet med den 

här typen av artificiellt konstruerade marknader gällande felprognostisering. Det är statens 

prognoser som avgör kvoterna vilket skapar efterfrågan. När staten ändrar förändrar spelreglerna 

har det också påverkan på pris och lönsamhet. Allt bygger på förväntningar som är väldigt svåra att 

forma. Samtidigt måst systemet regleras väldigt försiktigt och genomtänkt för att inte drabba 

investerare alltför hår och därmed erodera marknadens tilltro till styrmedlet. Investerare kan komma 

att kräva allt högre riskpremiums för att göra investeringar.  

Politisk stabilitet är alltså av stor vikt och osäkerheter så som avsaknad av stoppmekanism är inte 

önskvärda. Att ett genomtänkt beslut tas gällande stoppregel torde idag vara det politiskt mest 

brådskande i Sverige gällande elcertifikatsystemet.  

Det är framförallt tidiga investerare som drabbas av överraskningar i systemet och låg priser. De 

gjorde sina investeringar under väldigt annorlunda förutsättningar och det kan tänkas att vissa går 

med väldigt stora förluster. Deras rätt till certifikat tar dessutom slut allteftersom och därigenom 

minskar deras möjlighet att ta tillvara på en potentiellt vändande pristrend när en stoppmekanism 

införs.  

Energimyndighetens argument att systemet inte är till för att gynna en specifik grupp aktörer har en 

viss poäng. Tidiga investerare i marknader med elcertifikatsystem har dessutom haft möjlighet till 

mycket stora övervinster. Detta gäller specifikt tidiga investerare i en nästan mogen teknologi. Det 

kan verka rättvist att stora risker kompenseras med stora potentiella vinster. De dynamiska 

effekterna av investerares utsatthet kan dock ändå vara negativa om det missgynnar vissa teknologier 

och förstör tillförliten till systemet och statens förmåga att reglera det.  

För att koppla tillbaka till målsättningarna kan vi dra slutsatsen att elcertifikatsystemet ökat andelen 

förnybar energi på ett teknikneutralt sätt även om det skapar obalanserad konkurrens mellan 
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förnybara energitekniker. På vissa sätt kan styrmedlet anses vara kostnadseffektivt men det medför 

kostnader för konsumenter som är högre än de behöver vara.  

6.1. Uppsatsens begränsningar och vidare studier  
Den här uppsatsen är ett översiktligt arbete och det finns flera infallsvinklar som inte tas upp. Bland 

annat innehåller den inga utförliga jämförelser med andra länders elcertifikatsystem. Den typen av 

utvärderingar har gjorts av bland annat Plumb & Zamfir (2009) och Nielsen & Jeppesen (2003). 

Som nämns i litteraturanalysen finns det en hel del studier som utvärderar systemets prestation 

genom att jämföra det med alternativa styrmedel, främst då inmatningstariffer. Vid intresse av det 

se till exempel Verbruggen & Lauber (2012), Haas et al. (2011:b), Jaraite & Kazukuskas,( 2013). 

En annan viktig aspekt av elcertifikatsystemet som inte behandlats här är att det är applicerat på en 

sektor som fungerar under EU ETS. Styrmedlen har i slutändan delvis samma mål; minska 

koldioxidutsläppen. De kan förväntas påverka varandra på både positiva och negativa sätt. vilket är 

studerat av bland annat Amundsen och Mortensen (2001), Amundsen och Nese (2009), Schusser 

och Jaraite (2016).  Uppsatsen går heller inte in på djup i svårigheterna i att formulera en 

samhällsoptimal målsättning för policyinstrument. För analysen görs antagandet att staten sätter mål 

som är i linje med väljarnas preferenser och att det är samhällsekonomiskt eftersträvansvärt att nå 

dessa mål till så låg kostnad för samhället som möjligt. Vid intresse finns till exempel Currier (2013) 

som behandlar hur man sätter en socialt optimal kvot. 

Det har inte gått att hitta någon studie som specifikt utvärderar om systemets positiva effekter väger 

upp för de utmaningar det medfört. Det skulle kunna vara ett område för vidare studier. Att 

undersöka förekomsten av typ II övervinster vore också intressant då den enligt teorin borde ha ökat 

sedan 2010. Vidare skulle en kartläggning av investeringar också vara ett möjligt studieområde, det 

vill säga vilka tekniker har det investerats i, hur mycket och hur har det förändrats under systemets 

historia. En jämförande studie gällande stoppmekanismer skulle kanske också bidra till hur den kan 

utformas så optimalt som möjligt.  
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