
EXAMENSARBETE

LIZ SÄFSTRÖM

Grön elproduktion i Sverige
En studie av faktorer som påverkar

valet av grön el

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

NATIONALEKONOMIPROGRAMMET D-NIVÅ
Vetenskaplig handledare:  Kristina Ek

2004:213 • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 04/213 - - SE

2004:213 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar



SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en binär modell klargöra vad det är som styr 

att en del svenskar väljer att köpa grön energi, genom att ta reda på vilka faktorer som 

påverkar sannolikheten att en genomsnittlig individ väljer att köpa ”grön el”.  Samt att 

se hur framtidens intresse är för grön el. Ett delsyfte med uppsatsen är att göra en 

jämförelse mellan Sundquists doktorsavhandling från 2002 och Temo ABs 

undersökning från 1998 för att se om kunskapen och attityderna kring grön el har 

förändrats. Temos studie var en klartläggning av svenskarnas kunskaper om beteende 

och attityder kring grön el, studien gjordes för Sveriges elleverantörer. Uppsatsen 

begränsas till att bara gälla de svenska villahushållen och hur de uppfattar, väljer samt 

intresserar sig för grön el. Den lägger sin grund på avregleringen av elmarknaden i 

början av 1996, som gjorde det möjligt för svenska naturskyddsföreningen (SNF) att 

utveckla kriterier för elleveranser baserade på förnybara energikällor. I och med 

avregleringen så ökade valfriheten för konsumenterna och det skapades förutsättningar 

för en ökad konkurrens. Försäljningen av grön el, mellan åren 1996 och 2001, har ökat 

med 10 TWh. Idag står den gröna elen för nio procent av den totala marknaden i 

Sverige. Resultatet av uppsatsen grundar sig på enkäten som Sundquist skickade ut till 

1000 slumpmässigt utvalda villahushåll i Sverige under 2002. En slutsats är att 

kunskapen kring grön el har ökat med 30 procent på fyra år samt att efter avregleringen 

har grön el och grönprissättning lyckats bra i Sverige.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The main purpose of this report is to, through a binary model, clarify which variables 

that steer the Swedish consumers to buy “green” electricity. What kind of factors is 

affeciting the probability that an average Swedich consumer purchase “green” 

electricity or is willing to do so in the future? A further purpose with this paper is to 

compare two different studies carried out 1998 and 2001, to see if the knowledge and 

attitudes concerning green electricity has change during the last four years. This paper 

only applies to the Swedish detached households and how they recognize and appreciate 

green electricity. The result builds on a paper by T. Sundquist and one of the 

conclusions is that over a period of four years, the knowledge regarding green electricity 

is up by 30 percent furthermore has “green pricing” managed very well in Sweden.  

 II



TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING 

 

 

 

 

Tabellförteckning 

Tabell 4.1 Beskrivning av variabler…………………………………………………..21 

Tabell 4.2 Variabler som påverkar valet av grön el…………………………………..23 

Tabell 4.3 Variabler för framtida intresse av grön el…………..……………………..24 

 

Figurförteckning 

Figur 2.1 Försäljning av miljömärkt el…………...……………………………………8 

Figur 3.1 Nyttomaximerande val...…………………………………………………...15 

Figur 3.2 Efterfrågekurvan………………..………………………………………….16 

Figur 4.1 Kännedom om grön el…………..………………………………………….18 

Figur 4.2 Andel som har köpt grön el………………..……………………………….19 

Figur 4.3 Intresse för grön el i framtiden...…………..……………………………….20 

 

 

 

 III



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING............................................................................................ I 

ABSTRACT ............................................................................................................. II 

TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING............................................................. III 

 

Kapitel 1 INLEDNING ...........................................................................................1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................1 

1.2 Syfte ....................................................................................................................2 

1.3 Metod ..................................................................................................................2 

1.4 Avgränsning .......................................................................................................3 

1.5 Disposition ..........................................................................................................3 

 

Kapitel 2 GRÖN EL ................................................................................................4 

2.1 Kriterier för grön el...........................................................................................4 

2.2 Den svenska elmarknaden ................................................................................6 

           2.2.1 Norden gröna energimarknad ................................................................6 

           2.2.2 Europeiska Unionens arbete ..................................................................7 

           2.2.3 Energipropositionen ..............................................................................7 

           2.2.4 Sveriges försäljning av grön el ..............................................................7 

           2.2.5 Konsumentens elpris .............................................................................8 

2.3 Tidigare forskning .............................................................................................9 

           2.3.1 Grön el – Erfarenheter från USA...........................................................9 

           2.3.2 Uppfattning om konsumenters efterfrågan på grön el ...........................10 

           2.3.3 Temo AB:s enkätundersökning .............................................................10 

           2.3.4 Betalningsvilja för förnyelsebar el ........................................................11 

           2.3.5 Klok politik avsedd för en växande grön elmarknad i Storbritannien .11 

           2.3.6 Datamaterial ..........................................................................................12 

 

Kapitel 3 TEORI......................................................................................................13 

3.1 Preferenser .........................................................................................................13 

 i



3.2 Nyttomaximering ...............................................................................................14 

3.3 Efterfrågan .........................................................................................................16 

 

Kapitel 4 RESULTAT .............................................................................................18 

4.1 Jämförelse mellan studierna.............................................................................18 

4.2 Enkät...................................................................................................................20 

4.3 Val av grön el .....................................................................................................20 

4.4 Val av grön el idag, resultat modell 1 ..............................................................22 

4.5 Val av grön el i framtiden, resultat modell 2 ..................................................23 

 

Kapitel 5 SLUTSATSER.........................................................................................25 

5.1 Slutsatser ............................................................................................................25 

5.2 Diskussion...........................................................................................................26 

 

REFERENSLISTA 

 

 

 ii



 

Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Efter att elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996 har svenska 

naturskyddsföreningen (SNF) tagit fram olika kriterier för miljömärkt el. Dessa gäller 

för vindkraftverk, solceller, befintlig vattenkraft samt biobränslen,1 där askan återförs 

till marken. Miljömärkt el kommer från förnybara energikällor som uppfyller specifika 

miljökrav som SNF fastställt. Sedan 1996 har miljömärkt el varit tillgänglig för företag 

och sedan november 1999 för hushåll. SNF anser att syftet med miljömärkt el är att 

skynda på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Genom att välja miljömärkt 

el, väljs helt enkelt den minst miljöstörande elproduktionen samt att konsumenten då 

väljer bort ytterligare exploatering av strömmande vatten. Vidare väljer konsumenten att 

inte lämna högar av radioaktivt avfall för många kommande generationer att ta hand 

om. Samt att miljömärkt el inte bidrar till växthuseffekten.2

 

Under 2001 uppgick försäljningen av miljömärkt el till 14 TWh el, vilket är en ökning 

med 4,9 TWh sedan år 2000. Ett annat ord för den miljömärkta elen är grön el. Men då 

ingen el egentligen kan betecknas som ”grön” är det, enligt naturskyddsföreningen, 

bättre att prata om miljömärkt el eftersom elproduktionen alltid på något sätt kommer 

att påverka miljön. Hur mycket miljön påverkas beror emellertid på hur elen framställs.3 

Både företag och privatpersoner har ökat sin konsumtion av miljömärkt el de senaste 

åren. 1998 gjorde Temo AB gjorde en undersökning åt Sveriges elleverantörer om 

svenskarnas kunskaper och attityder gällande grön el.4 Undersökningen visade att 59 

procent hade hört uttrycket ”Bra miljöval el” och 56 procent hade hört uttrycket ”grön 

el”. Mer än hälften visste vad som menades med ”grön el” men det var endast 1 procent 

som faktiskt köpt grön el. Några anledningar till varför man inte köpte den gröna elen 
                                                 
1 Med biobränsle menas bränsle från växtriket, t ex trädbränsle, energiskog och biprodukter från industrin. 
2 Svenska naturskyddsföreningen, 2002-10-04 
3 I fortsättningen kommer uttrycket grön el att användas synonymt med uttrycket miljömärkt el. 
4 Sveriges elleverantörer, [1999] 
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var bristande kunskap eller helt enkelt brist på erbjudande. I undersökningen visade det 

sig även att yngre personer (15 – 29 år) var mer positivt inställda till grön el än äldre 

(60+). Samt att de yngre är mer villiga att betala lite extra för att få grön el. Har 

kunskapen om grön el ökat och på något sätt bidragit till en ökad användning? Spelar 

kön och ålder fortfarande en viktig roll för vilka som väljer det miljövänligare 

alternativet? Finns det fortfarande hushåll som är villig att betala mer för grön el än 

andra?  

 

Några av anledning till varför det är viktigt att få igång en diskussion gällande 

miljömärkt el och att få hushåll och företag att köpa miljömärkt istället för vanlig el, är 

bland annat att vi måste börja ta hänsyn till miljön och den värld vi lever på och av. För 

att framtida generationer ska kunna fortsätta ha tillgång till energi på ett i längden 

hållbart sätt gäller det att redan nu ställa om elproduktionen så att den blir miljömässigt 

försvarbar.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka inställningen till och kunskapen om grön el har 

förändrats mellan åren 1998 och 2002. Samt att med hjälp av en statistisk modell ta reda 

på vilka faktorer som påverkar sannolikheten att en genomsnittlig individ väljer att köpa 

grön energi.  

 

1.3 Metod 

Metoden som används i uppsatsen är dels en litteraturstudie för att få fram material 

rörande miljömärkt el och dels av en jämförelse med tidigare studier. Vidare kommer en 

statistisk modell tas fram som visar vilka faktorer som påverkar sannolikheten att en 

genomsnittlig konsument väljer grön el samt vilka variabler som påverkar intresset av 

att välja grön el i framtiden. Datamaterialet som ligger till grund för den nya 

undersökningen är svaren från en enkät, genomförd av Thomas Sundqvist (2002). Med 

hjälp av datamaterialet från enkäten kommer även en binär logit modell skattas, som 

med hjälp av dummyvariabler förklarar faktorerna som ligger tillgrund för en 

konsuments val att köpa grön el. 
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1.4 Avgränsning 

Denna uppsats kommer att begränsas till att gälla de svenska villahushållen och hur de 

uppfattar och väljer grön el. Det som avses att undersökas är hur val av energikälla samt 

inställningen till grön el påverkas av de oberoende variablerna; ålder, kön, inkomstklass 

och utbildningsnivå, eluppvärmda hus, antal rum, familj med eller utan barn och 

miljömärkta produkter i allmänhet.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel två beskriver vad grön el innebär och kriterier som måste var uppfyllda för att 

producenten ska kunna kalla den för grön. Kapitlet tar även upp hur den svenska 

elmarknaden ser ut och hur tidigare studier sett på marknaden, då inte bara i Sverige. 

Teorikapitlet kommer att behandla vad som styr en persons preferenser, 

nyttomaximering och efterfrågeteori. Kapitel fyra bygger på en enkät utförd av Thomas 

Sundqvist och redovisar den modell som beskriver sannolikheten att en köpare av el 

väljer grön el samt en jämförelse med en tidigare studie. Det femte kapitlet behandlar de 

resultat som framkom i kapitel fyra. Till sist återfinns en diskussion gällande studiens 

resultat och förslag på framtida studier.  
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Kapitel 2 

GRÖN EL 

 

 

 

 

Här presenteras de kriterier som naturskyddsföreningen ställer på elproduktion för att 

den ska kunna kallas grön. Kapitlet tar även upp hur den svenska elmarknaden ser ut i 

dag. Sist i kapitlet redovisas fem tidigare studier inom området grön energi.  

 

2.1 Kriterier för grön el 

Avregleringen av den svenska elmarknaden i början av 1996, gjorde det möjligt för 

Svenska Naturskyddsföreningen att utveckla kriterier för elleveranser baserade på 

förnybara energikällor. Sedan dess miljömärker Svenska Naturskyddsföreningen el från 

vindkraftverk, solceller, befintlig vattenkraft och biobränslen där askan återförs till 

marken. Enligt SNF är detta för att energi inte ska användas i onödan och det är viktigt 

att välja rätt energiform. Fjärrvärme, solvärme och biobränsle är oftast både bättre och 

billigare för uppvärmning än el. SNF miljömärker inte nyexploateringar av vattenkraft.  

 

”Bra Miljöval märkt el”, eller ”grön el”, kommer från förnybara energikällor som 

uppfyller specifika miljökrav som SNF fastställt. Bra Miljöval granskar också 

elbolagen, för att se till så att kriterierna följs och att de producerar el i tillräcklig 

omfattning på ett godkänt sätt. Kontrollen, att kriterierna följs, sker årligen genom 

revision. De nya kriterierna har fastställts av SNF s generalsekreterare med hjälp från 

olika företag som bidragit med synpunkter på kriterierna. Kriterierna gäller oberoende 

av var elen är producerad.5

 

Målet med kriterierna är att påskynda omställningen från kärnkraft och fossilkraft till 

förnybara energikällor, förhindra fortsatt utbyggnad av vattenkraft samt att öka andelen 

solkraft, biobränsle och vindkraft i energisystemet. Allt detta ska ske på ett sätt som 

minskar elproduktionens skadliga effekter på miljön. I den nya versionen av kriterierna 

                                                 
5 Svenska Naturskyddsföreningen [2002-11-05] 
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som började gälla 2002-01-01 skärptes kraven på el från vattenkraft, biobränslen och 

vindkraft samt på elleveransens sammansättning.  

 

Endast elleveranser baserade på förnybara energislag kan miljömärkas. Hit hör sol, 

vind, vatten och biomassa. Den som vill använda sig av miljömärket Bra Miljöval, 

måste uppfylla samtliga obligatoriska krav och upprätta ett licensavtal med SNF. 

Licenstagaren ska följa gällande miljölagstiftning i respektive land. Dessa kriterier 

omfattar krav på råvara och produktion samt särskilda krav som tillkommer för 

respektive energikälla.  

 

Med de nya kriterierna införs flera nya krav på de företag som levererar el baserat på 

vattenkraft. Elleveranserna ska kompletteras med el från minst en ytterliggare förnybar 

energikälla. Enligt de nya kriterierna skall även de som producerar miljömärkt 

vattenkraft låta 0,15 öre per kilowatt timme gå till en miljöfond vars syfte är att förbättra 

vattenkraften. Fondens pengar ska användas för att minska vattenkraftens skador på 

miljön, genom disponering av SNF. Ytterliggare ett krav som infördes under år 2002 är 

kravet på minimitappning, målsättningen med det kriteriet är att skapa en kontinuitet i 

vattendraget. Detta för att undvika så kallad torrläggning av vattenfåran. Vid 

nolltappning förändras hela förutsättningen för biotoper och processer kopplade till 

rinnande vatten. Nolltappning innebär att vattenflödet helt stängs av. Detta leder till att 

det nedströms endast finns kvar stillastående pölar, eftersom det inte rinner något 

vatten6. Från och med år 2002 kommer Svenska Naturskyddsföreningen ha en 

referensgrupp med experter på vattenkraft kopplad till grön el. Denna grupp kommer att 

vara behjälplig vid praxisutveckling av de nya kriterierna.  

 

När det gäller kraftproduktion med biobränsle, så får bränslet inte härstamma från 

genmodifierade organismer. Biobränslet måste komma från FSC - certifierat skogsbruk 

eller andra skogsbruk som inte avverkar skog i skyddade områden. FSC står för Forest 

Stewardship Council. En oberoende, internationell, medlemsorganisation vars 

medlemmar utgörs av miljöorganisationer, miljömärkningsorganisationer, ursprungs 

befolkningsorganisationer och skogsbrukare. Dessa har gemensamt utformat de 

grundläggande kriterierna som tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska 

                                                 
6 Svenska Naturskyddsföreningen [2004-04-15]  
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aspekter på skogsbruket. El från kraftvärmeverk måste vara baserade på biobränsle för 

att uppfylla kriterierna. Biobränslet får inte sameldads med kol, torv, sopor eller andra 

fossila bränslen. Askan från biobränslet ska skiljas från övrig aska och tas omhand och 

återföras till skogsbruket. Dessutom ska askans innehåll av näringsämnen, spårämnen, 

metaller och andra miljöfarliga ämnen kontrolleras regelbundet.  

 

För att vindkraft, solkraft samt eventuellt andra energikällor ska godkännas måste en 

restproduktplan upprättas och följas. Ett ytterliggare kriterium för vindkraft är att verken 

inte får vara anlagda inom skyddade naturområden eller viktiga fågelsträck och 

rastplatser för fåglar samt inte heller vid viktiga lek- och yngelplatser för fisk.7

 

2.2 Den svenska elmarknaden 

I Sverige avskaffades de regleringar som tidigare kontrollerade handel med el under 

1996, men nätverket förblev ett reglerat monopol. Syftet med reformen var att öka 

valfriheten för konsumenterna och att skapa förutsättningar för en ökad konkurrens 

inom elförsörjningen. (SNF, 2002) 

 

2.2.1 Nordens gröna energimarknad  

Idag finns en gemensam marknadsplats för alla länder i norden, förutom Island. Det går 

av den anledningen inte att bara titta på den svenska elmarknaden utan att ta hänsyn till 

utvecklingen i våra grannländer, eftersom elmarknaden har gjorts till en gemensam 

handelsplats inom norden som har medverkat till att prissättningen har blivit mer 

effektiv. Marknadspriset för el påverkas av en mängd faktorer, till exempel 

bränslepriser, vattentillgång samt ländernas effekt- och energibalanser. Under de senaste 

åren har till exempel vattentillgången i Norge och Sverige varit mycket god, vilket har 

haft inverkan på priset. För de privata elkonsumenterna har det låga vattenpriset dock 

inte haft samma betydelse då skatten på el har ökat kraftigt under samma period. Detta 

har lett till att den totalt kostnaden för hushållskunder har ökat medan industrikunder, 

som är befriade från skatt, har fått en lägre kostnad. Ett ytterliggare syfte med 

avregleringen var att öka konkurrensen på produktions- och leverantörs-sidan så att 

kunderna fritt kan välja vilken elleverantör de vill köpa ifrån.8  

 

                                                 
7 Svenska Naturskyddsföreningen, [2002-11-12] 
8 Svenska Naturskyddsföreningen, [2002-11-12] 
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2.2.2 Europeiska Unionens arbete  

Inom EU pågår ett arbete för att skapa en inre marknad med ökad konkurrens för energi. 

Flera länder har öppnat marknaden för samtliga kunder däribland Sverige och en full 

marknadsöppning för alla medlemsländer är föreslagen från och med år 2005.9 Under 

2001 tog EU-rådet och parlamentet gemensamt fram ett direktiv gällande främjande av 

el producerat från förnybara energikällor på den inre marknaden för el. Direktivet syftar 

till att stimulera en ökning av de förnybara energikällornas bidrag till elproduktionen. 

Om inte utvecklingen går i önskvärt riktning senast hösten 2005, kan kommissionen 

komma att föreslå bindande åtgärder för att de indikativa målen ska kunna nås. Bland de 

stödåtgärder som godkänts av EU för att stödja investeringar till skydd för miljön finns 

bland annat ”gröna certifikat”. Priset på certifikatet är inte fastställt utan är ett resultat 

av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. El-certifikatsystemet innebär att 

produktionen av el från förnybara energikällor, med undantag från befintlig vattenkraft, 

stöds genom att producenten till delas certifikat av staten, ett för varje MWh.10

 

2.2.3 Energipropositionen 

I mars 2002 lämnade den svenska regeringen en ny energiproposition.11 Genom den 

energipolitiska överenskommelsen ändras framför allt inriktningen på de styrmedel som 

ska påverka utvecklingen. I propositionen föreslås ett nytt system, istället för skatter, 

som ska främja el från förnybara energikällor och åtgärder för att använda energin 

effektivare. Samtidigt ska påverkan på hälsa, miljö och klimat vara låg och 

omställningen till ett ekologiskt samhälle underlättas.12 Det pågår även en översyn av 

energiskattesystemet. Syftet är att göra systemet mer överskådligt och öka 

miljörelateringen. Redan under 2001 började staten med så kallad grön skatteväxling 

som innebär att skatten på miljöskadliga aktiviteter höjs samtidigt som skatterna på 

arbete sänks.13   

 

2.2.4 Sveriges försäljning av grön el 

                                                 
9 Statens energimyndighet [2002] 
10 Svenska Naturskyddsföreningen, [2002-11-12] 
11 Energiproposition [2001/02:143] 
12 Statens energimyndighet [2002] 
13 Svenska Naturskyddsföreningen, [2002-11-12] 
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Figur 2.1 visar hur försäljningen av grön el har utvecklats i Sverige mellan 1996 och 

2001. Totalt har försäljningen ökat med 10 TWh och bara mellan 2000 och 2001 är 

ökningen 4,9 TWh. Grön el står idag för 9 procent av den totala elmarknaden i Sverige. 

Den överlägset största delen som säljs går till myndigheter och företag som till exempel 

SJ. Det är viktigt att storbolagen lockas att köpa grön el och den gröna elen har blivit ett 

affärsargument för allt fler företag. På det sättet pressas priset ner och detta ger 

incitament till utveckling, enligt Energivärlden.14
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privata konsumenter byter till el som är miljövänligt producerad och den 

e vara mycket dyrare än den vanliga elen. För ett normalhushåll i Göteborg, 

 med cirka 2000 kilowattimmar per år, kostar det 30 kr extra per år att köpa 

ra köpare av el betalar troligen ingen eller liten merkostnad för den gröna 

vissa små köpare får grön el på köpet. För de flesta mindre elköpare kan det 

mellan 0,5 - 6 öre extra per kilowattimme för grön el från vattenkraft och 

 extra för grön el producerad med hjälp av vindkraft. Merkostanden beror på 

lbolag elen köps och hur de producerar sin, något dyrare, gröna el.15  

mentens elpris 

nsumenten får på sin elräkning består av tre delar. En del utgörs av elpriset, 

r nätavgiften. Avgiften, som är priset för överföringen av elen, bestäms av 

, den tabell som elbolagen använder för att utläsa vilket pris respektive 

ska betala beroende på i vilken del av Sverige som konsumenten bor. Den 

 är skatten, som består av energiskatt och moms. Den del som kunden själv 

 är elpriset. Elpriset sätts efter överenskommelse mellan köpare och säljare 
                               
en [2002] 
turskyddsföreningen [2002-11-05] 
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och är inte offentligt om inte parterna väljer att publicera detta. Det finns ingen 

prisreglering utan det förutsätts att el-användaren kan byta till en ny elleverantör om 

denne erbjuder el till bättre villkor. Kostanden för den svenska elen gick under tiden 

1997 till 2000 ned från 14,6 öre per kWh till 10,8 öre per kWh. Under 2001 steg priset 

igen, anledningen till det var att tillrinningen var lägre än normalt i Norge under början 

av året. Detta skapade en högre efterfrågan på importerad el till Norge och en viss oro 

för torrår. Den andra delen av räkningen, nätavgiften betalas till nätägaren i området och 

alla inom samma kundkategori har samma nättariff. Tarifferna ska vara kostnadsriktiga 

och grundas på kostnader som hör till nät-verksamheten. Dagens styrmedel inom 

energiområdet har flera olika mål. De ska ge intäkter till staten, stimulera användningen 

av förnybar energi, begränsa utsläpp, ge incitament till energieffektiviseringar och 

dämpa efterfrågan på energi. Styrmedlen måste ha rimliga villkor som tar hänsyn till 

den internationella konkurrensen inom vissa branscher. De styrmedel som påverkar 

utvecklingen på elmarknaden är skatter för produktion och användning av el samt stöd 

till olika elproduktionsmetoder. Idag diskuteras mycket kring nya styrmedel, till 

exempel handel med certifikat.16

 

2.3 Tidigare forskning 

Inom området grön energi finns det många tidigare studier och forskningsrapporter. 

Detta visar att det finns ett globalt intresse för miljön och hur vår energiutvinning 

påverkar miljön omkring oss. Nedan presenteras några tidigare undersökningar inom 

grön el. Till den jämförande delen av min uppsats kommer en jämförelse med Temos 

undersökning17 att göras, baserad på datamaterial från Thomas Sundqvists 

enkätundersökning. Samt en skattning av sannolikheten att en person väljer att 

konsumera grön el och intresset för grön el i framtiden och de skattningarna bygger på 

Sundqvist datamaterial.18  

 

2.3.1 Grön el – erfarenheter från USA 

Denna utlandsrapport är skriven 1995 av Sveriges tekniska attachéer, vars uppgift är att 

förse Sverige med omvärldsanalyser. Rapporten handlar om hur den gröna marknaden 

såg ut i USA innan den svenska elmarknaden hade avreglerats. Syfte med 

                                                 
16 Svenska Naturskyddsföreningen, [2002-11-12] 
17 Sveriges Elleverantörer [1999] 
18 Sundquist, T. [2002] 
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undersökningen var att sammanfatta vad som hände på den amerikanska marknaden när 

det gäller grön el och vad kraftbolagen gör för att lansera och marknadsföra den nya 

produkten. Detta för att kunna avgöra om grön prissättning ska införas i Sverige och hur 

eventuella program med grön prissättning ska utformas för att lyckas. Enligt rapporten 

har grön el goda förutsättningar att lyckas på en avreglerad elmarknad i Sverige då såväl 

privatpersoner som företag är mycket miljömedvetna och efterfrågan på miljömärkta 

produkter ständigt ökar. Slutsatserna av rapporten blev ganska omfattande och nedan 

presenteras de viktigaste. Grön el och grön prissättning började bli välkända begrepp i 

USA under 1995. Med grön prissättning menas ett program som mot ett något högre 

pris låter kunden få miljövänlig, ”grön” el. De energikällor som var aktuella i 

programmen var sol- och vindkraft som är förnybara och miljövänliga. De flesta studier 

har riktat sig till hushållskunder i USA och de flesta har varit nöjda och entusiastiska 

inför förnybara energikällor och fann de frivilliga programmen tilltalande. Mellan en 

och fyra procent av hushållskunderna har medverkat i programmen med grön 

prissättning. Erfarenheterna visar att framgången för grön prissättning på kort sikt ligger 

i kommunikationen mellan kund och kraftbolag. På längre sikt är det däremot troligt att 

det blir resultatet som räknas – att kunna visa nya anläggningar och bättre miljö. Det har 

även visat sig att det ofta tar lång tid att uppnå fullt deltagande i programmen och 

framgång för grön prissättning. Grön el har möjligheter att lyckas som produkt på en 

avreglerad elmarknad, där kunden får en ökad valmöjlighet. Dock kommer grön el bli 

en bland många nya produkter som växer fram på en konkurrensutsatt elmarknad. Grön 

el kommer troligen att attrahera en begränsad grupp människor med speciella krav och 

attityder.19

 

2.3.2 Uppfattning om konsumenters efterfrågan på grön el  

Denna undersökning gjordes 1999 av Holt och Wiser i USA. De försökte i sin rapport 

förklara konsumenters intresse för grön el och beskriva konsumentens profil. De tar 

även upp vilken betydelse som utbildning och information har för grön el. Slutsatserna i 

deras studie är att grön energi skulle kunna fungera som en ledande marknad med tiden 

och att vindenergi skulle kunna spela en viktig roll i framtiden. Det är viktigt för dem 

som sköter insatserna på den gröna elmarknaden att ha realistiska förväntningar om hur 

konsumenterna reagerar men det svåra för de som marknadsför grön el är att förändra 

                                                 
19 Sveriges tekniska attachéer, [1995] 
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konsumenters positiva attityder till positivt beteende.20 Med andra ord gäller det för 

marknadsförarna att få konsumenterna att gå från att tycka att grön el är en bra produkt 

till att faktiskt köpa den gröna elen.  

 

2.3.3 Betalningsvilja för förnyelsebar el 

Denna rapport från USA, skriven av Barbara Farhar, är en genomgång av forskning på 

den allmännyttiga marknaden. Rapporten tar upp villigheten att betala för energi från 

förnybara energikällor och den är en analys av tidigare marknadsforskning genomförda 

av företag angående konsumenters vilja att betala för förnybar el. För att inte bli allt för 

omfattande koncentrerades analysen till tre ämnen, (1) attityder till och vetskap om 

förnyelsebar energi, (2) konsumenters intresse att betala mer för el från förnybara 

energikällor samt (3) konsumenters attityd till företag som aktörer på utbudssidan för 

förnybara resurser. Enligt undersökningen är konsumenterna positivt inställda till 

förnybara energikällor men verkar veta väldigt lite om dem. 52 till 95 procent av 

konsumenterna är villiga att betala en mer kostnad per månad för energi från förnybara 

energikällor men den andel som är villiga att betala mer för grön energi minskar när 

merkostnaden stiger. Konsumenterna är minst lika villiga att betala mer för den gröna 

energin på en konkurrensutsatt elmarknad jämfört med de gröna 

prissättningsprogrammen. Konsumenterna är mer positivt inställda till företag som 

använder förnybar energi i sin energimix.21

 

2.3.4 Klok politik avsedd för en växande grön elmarknad i Storbritannien 

Denna rapport handlar om den gröna elmarknaden i Storbritannien. Grön el har enligt 

rapporten tagit sina första trevande steg i Storbritanniens liberaliserade 

elektricitetsutbud och efterfrågan. Sedan maj 1999 har grön el varit tillgängligt för alla 

konsumenter i Storbritannien och konsumenterna kan fritt välja elproducent och el-

produkt. 14 elleverantörer erbjuder någon form av grön tariff, antingen genom grönt 

ursprung eller gröna fonder och alla utom en är godkända. Cirka 16 000 utländska 

konsumenter köper grön el från Storbritannien. För de flesta konsumenter är grön energi 

ett nytt begrepp och de flesta företag gör inte så mycket för att marknadsföra sina gröna 

produkter. De avfärdar grön el som en nischmarknad, därför finns det ett behov av en 

marknadsomvandling på den gröna marknaden. De gröna elleverantörerna kräver en 

                                                 
20 Holt, E & Wiser, R, [1999] 
21Farhar, Barbara C, [1999]  
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politik som tvättar bort nischstämpeln från den gröna energin och integrerar produkten 

som en konkurrent till övriga elprodukter. Konsumenterna måste bli mycket mer 

medvetna om det gröna valet, dess miljömässiga fördelar och vilken innebörd deras 

elanvändning har. Innan priset på grön el och förnybar energi blivit konkurrenskraftigt 

måste eventuellt stödåtgärder införas för att tillförsäkra dess tillväxt.22  

 

2.3.5 Temo AB:s Enkätundersökning 

Under slutet av 1998 kartlade Temo AB svenskarnas kunskaper om samt beteende och 

attityder till grön el åt Sveriges Elleverantörer. I denna enkätundersökning visade det sig 

att män är betydligt mer intresserade än kvinnor i frågor som rör energi och liknande 

och kunskapen är som störst hos män i åldern 45 till 49 år. De båda begreppen Bra 

Miljöval el och grön el ansågs, av de flesta i undersökningen, vara synonyma. Bara en 

tiondel av dem som i undersökningen hört talas om grön el hade blivit erbjudna att köpa 

grön el och endast en procent av dessa valde att köpa vilket motsvarar cirka 30 000 till 

40 000 hushåll. Anledningen till att inte fler köpte var osäkerhet om vad det innebar. Av 

detta kan man dra slutsatsen att marknadsföringen inte varit speciellt framgångsrik. De 

som var mest positivt inställda till grön energi var åldersgruppen 15 till 29 år och de 

minst positiva var åldersgruppen 60+.  På frågan ”vill du köpa grön el?” svarade 

majoriteten att de kan tänka sig köpa, men de flesta var tveksamma och svarade ”ja, 

kanske”. Hälften av de som vill köpa grön el är villiga att betala extra för den gröna 

elen.23

 

2.3.6 Energigenerationens val 

Detta är en doktorsavhandling, skriven av Thomas Sundquist. Avhandlingen är 

uppdelad i sex oberoende delar eller papers. Den fjärde delen är den del som kommer 

till användning i min uppsats. Den handlar om hur det går att kvantitetsbestämma 

hushållens preferenser gällande vindkraftens påverkan på miljön i Sverige, detta med 

hjälp av en enkätundersökning. Datamaterialet till studien samlades in genom ett 

utskick av 1000 stycken enkäter till slumpvis utvalda villahushåll i Sverige. Med hjälp 

av resultatet på 450 stycken enkäter, från den fjärde enkätundersökningen, studeras 

sannolikheten att en person väljer att köpa grön el samt se hur intresset för grön el ser ut 

i framtiden. Mer ingående genomgång av enkäten återfinns i kapitel fyra. 

                                                 
22 Lipp, J, [2001] 
23 Sveriges elleverantörer, [1999] 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Bakgrunden till 

efterfrågeteori är preferenser och nyttoteori. Ett antagande som görs är att individer 

utifrån sina preferenser göra optimala val som maximerar deras nytta, givet deras 

budget.  

 

3.1 Preferenser 

En persons (rationella) preferenser bygger på tre grundläggande rekvisit. Dessa är 

fullständighet, transitivitet och kontinuitet. Med fullständighet menas att en person 

antingen föredrar varukorg A framför B eller B framför A eller åtminstone värderar dem 

lika högt, personen kan alltså välja mellan korgarna och rangordna dessa. Transitivitet 

innebär att om en varukorg A föredras framför B och B föredras framför C måste A 

föredras framför C. Det tredje rekvisitet, kontinuitet, innebär att om personen föredrar 

varukorg A framför B, föredras även en varukorg som liknar A framför B. Preferenser 

kan vara väldig personliga men de präglas även av samhället och vad som är vedertaget 

bra och dåligt.  

 

På samma sätt som en konsument har preferenser för en viss vara framför en annan, kan 

konsumenten ha gröna preferenser. Detta innebär att en konsument kan föredra 

miljömärkta produkter som är skonsamma för miljön framför andra, mer skadliga, 

produkter. Har konsumenten gröna preferenser är det mer troligt att personen intresserar 

sig för grön energi, eftersom preferenserna talar om hur vi styr vårat dagliga agerande. 

Om en person kommer att välja grön el beror alltså på dennes preferenser för den gröna 

varan, hur högt den värderas. En anledning att välja grön el kan vara att personen 

värderar en ren och snygg miljö högre än priset, medan den som inte väljer den gröna 

elen kanske föredrar den el som har lägst kostnad, för att ha råd att konsumera mer av 

andra varor.24

                                                 
24 Varian, H R, [1999] 
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Marknader kan (i princip) mäta styrkan och intensiteten hos dessa preferenser genom 

betalningsvilja och kan därigenom att (i teorin) ranka preferenserna på ett kvantitativt 

sätt. En del av dessa preferenser, eller preferenskartor som de även kallas, reflekterar ett 

övervägt beslut som individen gör om vad som är bra och dåligt, eller lämpligt under 

rådande förhållanden. Men när det gäller den politiska arenan handlar ibland personer 

mot sina egna preferenser, valen personen gör har alltså ingen eller en väldigt liten 

grund hos intresset som konsument. Personen tar olika ställning till samma sak 

beroende på om man röstar eller handlar, det vill säga att det kan finnas en skillnad 

mellan en individs preferenser beroende på vilket val som ska göras. Val som är socialt 

optimala enligt vissa preferenser kanske inte är optimala val under andra. Om individen 

innehar preferenskartor som motsäger varandra, hur kan man så säga vad som är ett 

effektivt val?25  

 

Detta resonemang av Gordon Tullock kan ligga till grund för varför vissa individer är 

positivt inställda till, och har gröna preferenser för, miljövänliga varor men i slutändan 

ändå väljer att köpa ”vanliga” varor.26  

 

3.2 Nyttomaximering 

En individs nytta vid konsumtion beror av dennes preferenser och antagandet att en 

individ har förmågan att rangordna olika varor eller varukorgar. Det är det mest 

eftertraktade utfallet ger individen den högsta nyttan. Optimeringsprincipen innebär att 

nyttan maximeras, givet en viss inkomst- eller budgetnivå, förutsatt att personen alltid 

spenderar hela sin budget. Om inte hela inkomsten spenderas nås inte nyttomax 

eftersom ytterliggare konsumtion ökar nyttan. För att nå nyttomax måste nyttan vara 

lika med budgetbegränsningen. I strävan mot maximal nytta kommer individen att välja 

den mängd av varje vara så att den marginella substitutionskvoten (MRS) är lika med 

markandens bytesvillkor för dessa varor. När n antal varor finns tillgängliga för 

konsumtion blir individens nyttofunktion:  

  

                                           )...,( 21 nXXXUUMax =                                                  (1)  

 

 
                                                 
25 Tullock  G, [1998] 
26 Tullock  G, [1998] 
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Givet budgetbegränsningen: 

                                    nn2211 XP  ...  XP  XP  I +++=                                                  (2) 

eller: 

                                      0  XP  ...  XP  XP  I nn2211 =−−−−                                             (3) 

 

I figur 3.1 visas det optimala valet av två varor (x1
*, x2

*), den punkt där individen 

nyttomaximerar. En individ maximerar sin nytta givet sin budget och två olika varor, x1 

och x2. Där x1* och x2* är de optimala valet för konsumenten givet nyttokurvan U och 

budgetbegränsningen I. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Nyttomaximerande val 

U

I

Vara X1
x1*

x2*

 

Men även om konsumenten givet U och I har gjort ett optimalt val, kan konsumenten 

vara villig att byta en vara för den andra. Genom den så kallade marginella 

substitutionskvoten (MRS), som alltså i ekvation fyra beskriver vad som krävs för att en 

person ska byta en vara mot en annan. Men detta gäller dock inte vid en given 

inkomstnivå, utan förutsätter att personen har mer pengar att spendera.  

 

                                                 
1

2

X
XMRS
∂
∂

=                                                            (4) 

 

Har konsumenten en MRS på 2 skulle detta innebär att konsumenten kräver två enheter 

av vara X2 för att personen ska vara villig att ge upp en enhet av vara X1. Vid en MRS 

på 0,1 gäller istället att konsumenten är villiga att ge upp 10 enheter av vara X1 för att få 

en till av vara X2. När konsumentens MRS = 1 är personen nöjd, det lönar sig inte 

längre att byta den ena varan för den andra.  
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Givet den maximala nyttan efterfrågas en viss typ av varukorg, till ett visst pris av en 

given konsument. Tillsammans med alla andra konsumenter bildas en stor marknads 

efterfråga på dessa varor, som i sin tur möts av producenterna utbud.  

 

3.3 Efterfrågan 

Marknadens efterfrågan är summan av alla individers efterfrågan och den beskriver vad 

alla personer är villiga att betala för att få en viss mängd av en vara. Marknadens och 

även individens efterfrågan kan sammanfattas i ett citat av Varian. 

 

”Om efterfrågan på en vara ökar när inkomsten ökar, då måste 

efterfrågan på samma vara minska när dess pris ökar.”27

 

Marknadsefterfrågan bildar ett negativt lutande samband som visar sambandet mellan 

priset på varan och efterfrågad kvantitet vid en given tidsperiod. Eller med andra ord, 

vad en person är villig att betala för en vara. Priset visas på y-axeln och antal varor visas 

på x-axeln. En persons maximala betalningsvilja är det samma som en persons 

reservationspris, det högsta priset individen är villig att betala för en viss vara. Med 

andra ord är reservationspriset prisnivån där personen är indifferent mellan att köpa 

varan eller låta bli. Efterfrågekurvan visar även hur många människor som är villiga att 

köpa varan vid ett visst givet pris. Då relateras den efterfrågade kvantiteten till priset på 

varan.28 Figur 3.2 visar att efterfrågan på grön el lutar negativt, då priset på grön el 

sjunker kommer fler personer vara villiga att byta till den gröna elen.29

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2 Efterfrågek

Pris

                            
27 Varian, H R, [1999
28 Varian, H R. [1999
29 Varian, H R, [1999
urvan 

Efterfrågan
Kvantitet

                     
] 
] 
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Denna modell är dock väldigt enkel eftersom att den kvantitet som efterfrågas kommer 

troligtvis att bero på mer är bara priset på den gröna elen som visar sig genom skift av 

kurvan. Andra faktorer som styr är till exempel hur jobbigt det är att byta till grön el, 

intresse för elmarknaden och miljön, inkomstsituation eller typ av boende.  
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Kapitel 4 

EMPIRI, ANALYS OCH RESULTAT 

 

 

 

 

Kapitel fyra beskriver den enkät som ligger till grund för empiri- och resultat delen. 

Kapitlet bygger på en jämförelse mellan Thomas Sundqvist enkät30 från 2002 och den 

genomförd 1998 av Temo AB31. Här redovisas även T. Sundqvist enkätundersökning 

och de resultat som framkommit av den binära modellen.  

 

4.1 Jämförelse mellan studierna 

Nedan följer en jämförelse mellan Temo ABs enkätundersökning och Sundqvists 

resultat. De frågor som kommer jämföras är följande:  

- Hur många procent av de tillfrågade har hört uttrycket ”grön el” tidigare? 

- Hur många procent av de som hört uttrycket har köpt grön el? 

- Hur många procent av de tillfrågade har intresse av att köpa grön el i framtiden? 

Svarsskillnaderna visas i figurer för lätt kunna jämföra svaren mellan de två 

enkätundersökningarna.   

 

Figur 4.1 visar hur många som kände till vad som menas med grön el 1998 jämför med 

hur många som visste det år 2002.  
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Figur 4.1 Kännedom om grön el. 

                                                 
30 Sundqvist, T., [2002] 
31 Sveriges elleverantörer, [1999] 
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År 1998 var det 56 procent som hört uttrycket, under 2002 är det cirka 86 procent av de 

tillfrågade som vet vad grön el innebär. Det är en 30 procentig ökning på fyra år. Har 

den ökade vetskapen om grön el även lett till en ökning av antalet grön el konsumenter? 

Figur 4.2 visar hur många procent som köpte grön el i 1998 års undersökning jämfört 

med 2002 års undersökning.  
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Figur 4.2 Andel som har köpt grön el 

 

I figuren kan visserligen en ökning urskiljas, konsumtionen av grön el har ökat från 1 

till 6,4 procent. Det är fortfarande en väldigt stor del av dem som visste vad som menas 

med grön el som ändå inte köpt produkten. Några av de anledningarna som de svarande 

själva tog upp till varför de inte köper grön el trots att det känner till den var; bristande 

kunskap, att de inte trodde på produkten, inte blivit erbjuden produkten, de ansåg att den 

var för dyrt, att de inte alls tänkt på det eller inte bryr sig.  

 

Hur många av de tillfrågade som inte köpt grön el tror att de skulle vara intresserade av 

att köpa produkten i framtiden? Under 1998 kunde majoriteten tänka sig köpa grön el, 

men det fanns en uppdelning mellan två grupper. Av alla tillfrågade var det 26 procent 

som svarade ”ja, absolut” och 50 procent som svarade ”ja, kanske”. De yngre var, enligt 

1998 års undersökning, mer positiva till att köpa grön el i framtiden än de äldre. Figur 

4.3 visar hur många av de tillfrågade som år 2002 kan tänka sig köpa grön el i framtiden 

jämfört med de tillfrågade från 1998.  
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Figur 4.3 Intresse för grön el i framtiden 

 

Inom detta område har det hänt en hel del sedan 1998, nu är det cirka 82 procent som i 

framtiden kan tänka sig att köpa grön el, mot tidigare 76 procent. Varav 23,8 procent 

säger ”ja, absolut” och 58,5 procent som säger ”ja, kanske”. Andelen personer som 

säger nej eller vet inte är cirka 17,5 procent mot tidigare då det var 10 procent som sa 

nej / vet ej.  I Temo ABs undersökning fanns ett visst bortfall på denna fråga.  

 

4.2 Enkät  

Enkäten skickade ut till slummässigt utvalda villahushåll i Sverige under 2002. 

Svarsfrekvensen var på cirka 450 hushåll av 1000 slumpmässigt utvalda. Enkäten består 

av 26 frågor indelande i tre delar. Den första, del A, innehåller generella frågor om grön 

el, vad personen anser som störst miljöhot i Sverige idag, om personen hört talas om 

grön el och i så fall om de valt att köpa den gröna elen och så vidare. Del B innehåller 

frågor om vattenkraft, vilken inte beröras närmare i uppsatsen och den avslutande del C 

innehåller person frågor såsom kön, ålder och inkomst. Enkäten återfinns i Sundquists 

avhandling.  

 

4.3 Modellspecifikation  

För att ta reda på vad som styr valet av grön el, har ett antal variabler från enkäten valts 

ut. Dessa variabler valdes då de antogs ha betydelse för modellen och konsumentens val 

att köpa grön el nu eller i framtiden. Modellen som ställs upp är en binär modell som 

med hjälp av dummyvariabler förklarar vilka variabler som påverkar en persons val av 

grön el. Den beroende variabeln, den variabel som ska förklaras, är sannolikheten att en 

person väljer att köpa grön el givet vissa oberoende variabler. De oberoende variablerna 

är kön, utbildningsnivå, inkomstgrupp, om personen bor i ett eluppvärmt hus, hur 
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många rum som finns i huset, familjesituation samt om personen köper andra 

miljövänliga produkter. Vilket ger följande funktion: 

 

)merkostnad prod., amiljömärkt familj,
 rum, elvärme, ink., utbild., ålder, kön,(  elgrön Väljer f=
 

 

I en binär modell kodas den beroende variabeln binär (dummy) men de förklarande 

variablerna kan men behöver inte vara kodade som dummy. En dummyvariabel delas in 

i ett eller noll för att kunna se om den variabeln, som det inte går att finna siffervärden 

till, påverkar modellen eller inte.32 Det som testas är den statistiska signifikansen för var 

och en av de inkluderade variablerna.  

 

I tabell 4.1 framgår det vilka oberoende variabler som antas ha en positiv respektive 

negativ inverkan på modellen, samt hur de är kodade i modellen. De variabler som inte 

kodats som 1 har kodats som 0. Med undantag av variabeln ”antal rum” som inte är 

kodad som en dummy variabel. 450 stycken hushåll ligger till grund för estimeringen.  

 

I tabellen visas även i vilken/vilka modeller som variabeln har används samt vilken 

påverkan den antas ha.  

 

Tabell 4.1 Beskrivning av variabler     

   Variabel Kod Beskrivning Modell Påverkan 

   Kön  1 Om personen är man  1 och 2 Positiv 

   Utbildning  1 Om personen har högskole- 

 eller universitetsutbildning 

1 Positiv 

   Inkomst 1 Vid inkomster över 45 000 

/mån i ett hushåll 

1  Positiv 

   Elvärme 1 Om huset är eluppvärmt 1 och 2 Negativ 

   Antal rum  1 – 

7 

Kodas efter antal  1  Negativ 

   Familj 1 Om familjen har barn 1 och 2 Negativ i 1 

Positiv i 2 

                                                 
32 Vännman, K., [2003] 
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   Miljömärkta 

   produkter 

1 Om personen köper andra  

miljömärkta produkter 

1 och 2 Positiv 

   Merkostnad 1 Ja till merkostnad 2 Negativ 

 

Ur tabellen går det att utläsa att en man kommer att påverka sannolikheten mer positiv 

än en kvinna. Då tidigare studier har visat att män är mer positivt inställda till grön 

energi än kvinnor.33 Utbildning borde kunna ge ett positivt samband, om du är 

högskole- eller universitetsutbildad är det mer troligt att du väljer grön el än om du har 

en lägre utbildning. Exakt varför det ser ut så eller vad det beror på är dock svårt att 

säga. När det gäller inkomst så är den kodad som 1 i hushåll som tjänar mer än 45000 kr 

i månaden. Lönen antas ha en positiv inverkan på modellen och de högavlönade 

hushållen väljer i högre utsträckning grön el än ett hushåll med lägre inkomst, hushållet  

med lägre inkomst har helt enkelt inte råd att välja den något dyrare gröna elen. Om 

hushållet är eluppvärmt, har det större anledning att bry sig om vilken elleverantör 

familjen har, än om du bara förbrukar hushållsström och värmer upp hushållet med till 

exempel olja. Anledningen till detta är att när du värmer hela huset med el går åt så 

mycket mer ström än det gör till lampor och spis. Därför är det troligt att ett eluppvärmt 

hushåll har ett negativt samband till konsumtion av grön el, då elräkningen blir dyrare 

om hushållet använder grön el. Antal rum är en faktor som bestämmer hur mycket el 

som går åt till uppvärmning av huset. Antal rum bör därför ha en negativ inverkan på 

modellen, eftersom ju fler rum desto dyrare uppvärmning. Utslaget från variabeln 

”familj med barn” tros, i modell 1, ha ett negativt samband. Då föräldrarna (i nuläget) 

hellre satsar sina pengar på barnen än på grön el. Medan den antas ha ett positivt 

samband i modell 2, alltså i framtiden då familjen bryr sig om sina barns framtida miljö. 

Valet av andra gröna produkter förmodas ha en positiv inverkan. Är personen 

miljömedveten och köper andra gröna produkter är chansen större att den samme har 

gröna preferenser och därmed även är villig att köpa grön el.  
 

4.4 Val av grön el idag, resultat modell 1 

Det resultat av modell 1 som framkom efter att ha estimerat variablerna i E – views 

presenteras i tabell 4.2. Den visar hur de olika variablerna påverkar valet av grön el 

idag, vilket tecken och med vilket värde samt hur signifikant variabeln är. I de fall då 

                                                 
33 Sveriges elleverantörer, [1999] 
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variabeln inte är signifikant, kan man med hjälp av tecknet framför koefficienten se 

vilken påverkan variabeln skulle ha haft på sannolikheten att en godtycklig individ 

väljer grön el eller inte om den varit signifikant, men de icke-signifikanta variablerna 

kommer inte ges någon närmare analys.  

 

Tabell 4.2 visar variablerna som påverkar valet av grön el.  

 

Tabell 4.2 Variabler som påverkar valet av grön el   

   Variabel Koefficient Sannolikhet 

   C -2.612868 0.0034*** 

   Elvärme 0.052671 0.8962 

   Familj -0.068564 0.8691 

   Inkomst 0.968805 0.0290** 

   Kön 1.185618 0.0653* 

   Miljömärkta prod. 0.145356 0.7221 

   Antal rum -0.355981 0.0135** 

   Utbildning 0.449552 0.2946 

 

En variabel som brukar vara motiverad i modeller av detta slag är ålder, anledningen till 

att den variabeln inte är inkluderad i modellen är för att variabeln redan innan 

estimeringen inte uppvisade någon signifikans. Andra variabler som inkluderats i 

modellen men som inte är signifikanta är elvärme, familj, miljömärkta produkter samt 

utbildning. Dessa variabel får inte någon närmare tolkning då de har någon reell 

påverkan på modellen. Gällande variabeln kön kan de utläsas ur tabellen att män oftare 

väljer grön el än kvinnor samt att variabeln har en 90 procentig signifikansnivå. Hushåll 

med en inkomst över 45000 i månaden har ett positivt förhållande till köp av grön el, 

det vill säga att ju högre inkomst desto högre sannolikhet att personen köper grön el, här 

ligger signifikansen på en 95 procentig nivå. Antal rum påverkar modellen negativt, 

även den med en signifikans på 95 procent.  

 

4.5 Val av grön el i framtiden, resultat modell 2 

Tabell 4.3 visar resultatet av variablerna som påverkar intresset för grön el i framtiden. 

Här har ett urval av variabler skett för att endast inkludera de som uppvisade bäst 

signifikans. Det som skiljer kodningen i denna estimering mot den förra är att nu bör 
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familjen istället få en positiv påverkan på modellen, då familjen i framtiden borde ta 

ansvar för sina barns miljö. Tabell 4.3 visar värdet av de variabler som påverkar 

hushållets vilja att köpa grön el i framtiden. 

 

Tabell 4.3 Variabler för framtida intresse av grön el   

Variabel Koefficent Sannolikhet 

C 1.150997 0.0452** 

Elvärme -0.325209 0.3926 

Familj 1.074844 0.0166** 

Kön -0.856616 0.0936* 

Miljömärkta prod. 0.788397 0.0432** 

Ja till mer kostn. 1.555771 0.0063*** 

 

Det är värt att notera att det i denna estimering blev fler signifikanta variabler, familjen 

och miljömärkta produkter har här en signifikant betydelse jämfört med den förra 

estimeringen. Män, som är kodade som 1, tror sig inte köpa grön el i framtiden eftersom 

variabeln kön fick en negativ påverkan på modellen, med en signifikans på 90 procent. I 

enighet med antagandet att familjens val skulle ändras, från en negativ till en positiv 

påverkan, är det så att ett hushåll med barn är mer positivt inställda till att köpa grön el i 

framtiden, än ett hushåll utan barn. Detta med en signifikans på 95 procent. De hushåll 

som har gröna preferenser för andra varor är även positivt inställda till att köpa grön el i 

framtiden, även den med en 95 procentig signifikans. Den sista variabeln gällande 

merkostnad för grön el fick ett positivt utfall, vilket innebär att hushåll som är positivt 

inställda till grön el även är villiga att betala en merkostnad för att få ta del av den gröna 

elen. Variabeln merkostnad uppvisar en 99 procentig signifikans.   
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som framkommit från den jämförande studien 

samt slutsatserna från analysen av den binära modellen. Endast de signifikanta 

variablerna kommer att analyseras. Samt en avslutande diskussion av uppsatsen.  

 

5.1 Slutsatser  

Syftet med uppsatsen var att undersöka om efterfrågan på grön el har förändrats mellan 

åren 1998 och 2002 och med hjälp av en statistisk modell ta reda på vilka som köper 

grön energi. Samt skatta sannolikheten att en konsument väljer grön el med hjälp av en 

binär modell. 

 

Efter avregleringen har grön el och grönprissättning lyckats bra i Sverige. Detta bland 

annat beroende på att kunskapsnivån om energi- och miljöproblem i allmänhet är hög i 

Sverige och medvetna kunder är en förutsättning för att grönprissättning ska nå 

framgång. Av den jämförande studien kan man utläsa att kunskapen om grön el har ökat 

med 30 procent på fyra år. Anledningen till det kan vara en ökat marknadsförning av 

grön el samt att fler och fler tycker att det är viktigt att bry sig om miljön. Detta 

återspeglas sig även i att det nu är fler som köper grön el och att försäljningen till 

företag har ökat markant det sista året.34 Andelen personer som i framtiden skulle vara 

intresserade av grön el har ökat men det finns nu en större del som är osäkra på valet av 

grön el än tidigare. Detta kan bero på att det nu är ett större antal hushåll som vet vad 

som menas med grön el och därmed ökar antalet osäkra hushåll. En positiv del av 

undersökningen är att antalet nejsägare till grön el har minskat, från 10 till 7,7 procent. 

Det är dock förvånande att det fortfarande råder en viss osäkerhet om vad grön el, så 

många som 10,4 procent svarade ”vet inte” på frågan om de skulle vara intresserade i 

framtiden. Det är ändå ett rimligt resultat eftersom den allmänna kunskapen om grön el 

bör ha ökat, som ett resultat av fyra års marknadsföring av produkten. 

                                                 
34 Sveriges elleverantörer, [1999] 
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Den binära modellen som togs fram motsvarade förväntningarna på nästan alla 

variabler. Till exempel att män är mer benägna att välja grön el än kvinnor, men exakt 

vad detta beror på är svårt att uttala sig om. En av anledningarna skulle kunna vara att 

det var fler män än kvinnor som svarade på enkäten.  

 

Något som förvånade i båda estimeringarna var variabeln elvärme, som skulle ha haft 

någon form av negativ påverkan på estimeringen inte alls visade någon signifikans.  

 

Variabeln för familjer med barn fick ett väntat utfall. Hushållet med barn kan i 

framtiden tänka sig att byta till grön el. En anledning till detta kan vara att familjen i 

framtiden vill ta hänsyn till den miljö deras barn ska leva och växa upp i. Det förvånar 

dock något att den inte blev signifikant i modell 1.    

 

Inkomst är en variabel som påverkar modell 1, gällande valet av grön el, positivt. Det 

vill säga att ett hushåll med högre medelinkomst är mer villiga att byta till den något 

dyrare grön elen, vilket inte är ett oväntat resultat.  

 

Hushåll som konsumerar andra miljömärkta produkter är mer benägna att köpa grön el i 

framtiden än de som inte köper miljömärkt, vilket inte är förvånande. Inte heller det 

faktum att antal rum, i modell 1, påverkar modellen negativt förvånar.  

 

Det är till sist intressant att variabeln merkostnad fick ett positivt utfall, det vill säga att 

de som är villiga att i framtiden köpa grön el,  inte har något emot att betala lite extra för 

den. 

 

5.2 Diskussion 

Vi kan alla välja vilken sort el vi vill ha. Vi bör göra ett aktivt val och vid alla 

valsituationer är det lättare att göra ett klokt val ju mer kunskap och information vi har i 

ämnet. Jag hoppas att min uppsats har bidragit till att klargöra lite mer kring ämnet och 

jag önskar att den kan få fler människor och hushåll att intressera sig för grön el. Jag 

hoppas att viljan att köpa grön el i framtiden är ett uttryck för en allmän positiv 

inställning till grön el.  
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En fortsättning på min uppsats skulle kunna vara att titta på hur priserna har varierat 

under åren och vad det har för konsekvenser för efterfrågan på el och i synnerhet för 

efterfrågan på grön el. Det är klarlagt att det inte finns någon allt för stor merkostnad för 

den gröna elen, till exempel 30 kr i Göteborg, men varför köper då inte fler grön el? En 

ytterliggare studie skulle kunna vara att undersöka hur mycket mer vi konsumenter är 

villiga att betala för grön el genom till exempel en CV-analys. 
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