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Kapitel 1 
INTRODUKTION 

 
1.1 Bakgrund och syfte 
Det finns idag ett starkt politiskt tryck, inte minst från EU-håll, att åstadkomma väsentliga 
effektiviseringar i samhällets utnyttjande av energi som insatsvara. Samtidigt finns en 
betydande oenighet – inte minst emellan olika vetenskapliga företrädare – om förekomsten av 
samhällsekonomiskt lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Detta framgick bl.a. vid 
framtagandet av den s.k. Energieffektiviseringsutredningen (SOU 2008:25) där framförallt 
ekonomer och ingenjörer i hög grad presenterade avvikande meningar om behovet samt ut-
formningen av styrmedel för energieffektivisering. Det finns samtidigt en efterfrågan på – inte 
minst mångvetenskaplig – forskning som belyser samhällets energianvändning, förutsätt-
ningarna för framtida effektiviseringar, samt behovet och utformningen av olika styrmedel. I 
ett sådant perspektiv kan de stora olikheterna i vetenskapliga synsätt utgöra ett viktigt hinder, 
och det är viktigt att belysa på vilka sätt olika discipliner och angreppssätt kan bidra till 
samhällsrelevant forskning om energieffektivisering.  

I denna rapport diskuteras den nationalekonomiska forskningen om energieffektivisering 
och hur den principiellt skiljer sig från t.ex. ingenjörers angreppssätt. Rapporten syftar till att 
bidra med en litteraturöversikt som:  

• belyser den nationalekonomiska forskningen om energieffektivisering, och hur denna 
(ofta i kombination med lärdomar från andra discipliner såsom psykologi och företags-
ekonomi) kan utgöra ett viktigt underlag för utformandet av effektiva styrmedel.  

• diskuterar några centrala lärdomar för framtida mångvetenskaplig forskning på energi-
effektiviseringsområdet, inte minst i ljuset av de skillnader i synsätt som uttrycks av 
ekonomer respektive ingenjörer.   

Fokus i studien ligger främst på sådan forskning som belyser om – och i så fall varför samt i 
vilken omfattning – det existerar väsentliga hinder (marknadsmisslyckanden) för genomfö-
randet av samhällsekonomiskt effektiva energieffektiviseringsåtgärder (se t.ex. Jaffe och 
Stavins, 1994). Till viss del diskuteras också några centrala lärdomar för utformningen av 
styrmedel på området. På detta sätt kan rapporten förhoppningsvis bidra till att åstadkomma 
en förbättrad kommunikation över disciplingränserna om styrmedel och hinder för en mer 
effektiv energianvändning.  
 

1.2 Avgränsningar 
Den empiriska inriktningen på rapporten ligger på energieffektivisering i hushållen samt i 
bygg- och bostadssektorn (och t.ex. industrins energieffektivisering kommenteras inte 
explicit). Bygg- och bostadssektorn pekas speciellt ut i viktiga policydokument (SOU 
2008:25), och eventuella åtgärder för att åstadkomma ökad energieffektivisering kopplar inte 
minst till miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö, särskilt delmålet om effektiv energianvänd-
ning i bebyggelsen. Detta mål innebär att energianvändningen per uppvärmd areaenhet ska 
minska med 20 procent till 2020, och med 50 procent till 2050 (allt jämfört med 1995 års 
nivå). Det bör samtidigt påpekas att många av de marknadsmisslyckanden och barriärer som 
diskuteras i rapporten är av allmän karaktär, dvs. de uppstår inte nödvändigtvis endast i bygg- 
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och bostadssektorn utan påverkar i regel på ett kontinuerligt sätt incitamenten för att vidta 
energieffektiviserande åtgärder även i andra delar av ekonomin.   

Utgångspunkten för analysen i denna rapport är att de marknadsmisslyckanden och styr-
medel som diskuteras i första hand rör energieffektivisering per se, medan mycket liten upp-
märksamhet ägnas åt interaktionen med andra klimat- och energipolitiska mål. I vissa (men 
långt ifrån alla) fall finns en koppling mellan energieffektivisering och dessa andra mål; i 
förekommande fall diskuterar vi kort i vilken grad ett styrmedel riktat mot energieffektivi-
sering kan bedömas påverka t.ex. utsläppen av växthusgaser (se t.ex. avsnitt 3.2). En analys 
av interaktionen mellan olika målbilder utgör en mycket viktig uppgift för framtida studier.  
 

1.3 Ett ekonomiskt angreppssätt på energieffektivisering 

I denna rapport anammar vi ett samhällsekonomiskt perspektiv på energieffektivisering. Detta 
innebär att de styrmedel som införs ska bidra till att öka den ekonomiska effektiviteten. Med 
en samhällsekonomiskt effektiv politik menas en politik som maximerar utrymmet för 
hushållens konsumtion av nyttigheter (varor och tjänster i en vid mening). Det finns anledning 
att understryka att inte bara dagens hushåll, utan också framtida generationers hushåll måste 
beaktas. Ett centralt resultat i den ekonomiska välfärdsteorin är att i en ekonomi där balansen 
mellan efterfrågan och utbud avgör vilka varor och tjänster som vinstmaximerande företag 
producerar (samt hur och i vilken omfattning dessa produceras), kommer utfallet, givet att 
vissa villkor är uppfyllda (t.ex. perfekt konkurrens, fullständig information etc.), att motsvara 
en resursfördelning som ger maximal samhällsnytta. Förekomsten av s.k. marknadsmisslyck-
anden innebär dock att de fria marknadskrafterna inte alltid lyckas uppfylla denna sin 
grundläggande uppgift, och detta kan motivera införandet av politisk styrning av marknaden i 
en riktning som ökar samhällsnyttan.  

Ofta finns en trade-off mellan energieffektivitet och ekonomisk effektivitet, och detta 
innebär t.ex. att en politik som undanröjer barriärer för olika energieffektiviserande åtgärder 
inte nödvändigtvis innebär ökad ekonomisk effektivitet (Jaffe och Stavins, 1994). Om 
däremot barriärer som utgör marknadsmisslyckanden existerar kan en effektiv policyåtgärd, 
genom att eliminera dessa, öka den ekonomiska effektiviteten och energieffektiviteten 
samtidigt. Dessa distinktioner är viktiga för att förstå de meningsskiljaktigheter som ofta finns 
mellan ekonomer och ingenjörer på detta område. Något förenklat brukar ekonomer förorda 
åtgärder som eliminerar olika typer av marknadsmisslyckanden som leder till en ekonomiskt 
ineffektiv (för hög eller låg) användning av energi medan ingenjörers fokus ofta ligger på alla 
barriärer som hindrar en ökad energieffektivitet.  

Jaffe m.fl. (1999) introducerar i Figur 1.1 ett konceptuellt ramverk som illustrerar dessa 
skillnader, samt åskådliggör den trade-off som finns mellan energieffektivitet och ekonomisk 
effektivitet. Figur 1.1 relaterar särskilt till hur barriärer och misslyckanden hanteras med 
avseende på samhällsekonomisk effektivitet. Den vertikala axeln i figurens diagram visar en 
ökning i energieffektiviteten jämfört med ett baseline scenario (reducerad energianvändning 
per enhet av ekonomisk aktivitet), medan den horisontella axeln visar ökad ekonomisk 
effektivitet (reducerad samhällsekonomisk kostnad per enhet ekonomisk aktivitet). Jaffe m.fl. 
utgår från att policyåtgärder initialt är ekonomiskt motiverade för att eliminera marknads-
misslyckanden för introduktionen av energieffektiva teknologier. Detta ökar simultant både 
energieffektiviteten och den ekonomisk effektiviteten, och representeras i figuren av en 
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”begränsat” ekonomiskt effektiv nivå, i meningen att det endast rör effektivitet på energi-
teknologimarknaden. Genom att även eliminera marknadsmisslyckanden som rör levererad 
energi, som t.ex. ineffektiv prissättning genom realtidsprissättning av el och att fullt ut 
internalisera negativa externa effekter, kan en teoretisk samhällsekonomiskt optimal nivå 
uppnås. Jaffe m.fl. (1999) påpekar dock att alltför höga kostnader kan vara associerade med 
att eliminera vissa marknadsmisslyckanden, och att endast policyåtgärder som kan passera ett 
rimligt ’cost-benefit’-test kan motiveras ur samhällsekonomisk synpunkt. Denna insikt leder 
till figurens ”sanna” samhällsekonomiskt optimala nivå, som indikerar att den högsta möjliga 
ekonomiska effektiviteten inte sammanfaller med den teknologiska potentialen för energi-
effektivitet. Energieffektiviteten skulle kunna vara högre om andra barriärer, som inte är 
kopplade till misslyckanden på marknaden, också eliminerades, men detta sker i så fall på 
bekostnad av den ekonomiska effektiviteten (se ’teknologisk potential’ i Figur 1.1).  

 

 
Figur 1.1: Energieffektivitet och ekonomisk effektivitet 

Källa: Baserad på Jaffe m.fl. (1999).  

 

I rapporten uppmärksammas ett antal potentiellt viktiga marknadsmisslyckanden på energi-
effektiviseringsområdet såsom: (a) misslyckanden på energimarknaderna; (b) informations-
misslyckanden; (c) misslyckanden på kapitalmarknaderna; (d) innovationsrelaterade miss-
lyckanden; samt (e) beteenderelaterade misslyckanden (se t.ex. Gillingham m.fl., 2009). 
Dessa situationer ställs mot andra typer av barriärer för energieffektivisering, som dock inte i 
sig själva utgör marknadsmisslyckanden. Dessa inkluderar framförallt: (a) transaktionskost-
nader och andra ’dolda’ kostnader; samt (b) tillämpandet av höga avkastningskrav (diskon-
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teringsräntor) vid investeringar i energieffektiv utrustning (se t.ex. Hasset och Metcalf, 1993). 
Vi konsulterar också resultaten från tidigare empiriska studier, som försökt undersöka före-
komsten av dessa marknadsmisslyckanden och barriärer.  

Det bör noteras att större delen av analysen i rapporten är generell och vi kommenterar i 
mycket begränsad omfattning marknadsförhållanden och styrmedel i Sverige. I vårt land finns 
en rad exempel på mer eller mindre effektiva sätt försökt att internalisera den typ av 
marknadsmisslyckanden som rapporten diskuterar (se t.ex. McCormick och Neij, 2009), och 
det finns också exempel på en rad andra politiska åtgärder som gett incitament till en för hög 
såväl som till en för låg energianvändning i samhällets olika sektorer. Införandet av nye 
och/eller revideras styrmedel i Sverige bör därför föregås av en grundlig analys av existerande 
styrmedels effekter och ändamålsenlighet.  

 
1.4 Rapportens disposition 

I kapitel 2 fördjupas diskussionen om olika typer av marknadsmisslyckanden och barriärer, 
och vi diskuterar hur dessa kan påverka incitamenten till att genomföra energieffektiviserande 
åtgärder. Kapitel 3 belyser den potentiella betydelsen av en del av dessa hinder med hjälp av 
tidigare empiriska studier och diskuterar möjliga slutsatser för införandet av politiska 
styrmedel. I kapitel 4 diskuteras förutsättningarna för framtida mångvetenskaplig forskning 
om energieffektivisering och vi återkommer här till några av de viktigaste skillnaderna i 
synsätten på energieffektivisering som existerar bland ekonomer och ingenjörer.  
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Kapitel 2 
EKONOMISK EFFEKTIVITET OCH ENERGIEFFEKTIVISERING: 

MARKNADSMISSLYCKANDEN OCH BARRIÄRER 
 
2.1 Introduktion 

Då styrmedel för energieffektivisering diskuteras och/eller utvärderas är det viktigt att notera 
att eftersom de flesta energiprodukter säljs och köps på ekonomiska marknader har de som 
använder energi oftast ett intresse av att hushålla med sin energianvändning. Då exempelvis 
elpriset stiger, ger detta ett incitament för användare av elektricitet att investera i energi-
effektiviserande åtgärder. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är därför styrmedel riktade mot 
energieffektivisering endast motiverade om denna ”marknadsdrivna” effektivisering på något 
sätt är samhällsekonomiskt ineffektiv (och t.ex. för låg). Ekonomer betonar vanligen att alla 
marknadsbarriärer (d.v.s. förhållanden som på något sätt hindrar spridningen av ny effek-
tivare energiteknik) inte utgör marknadsmisslyckanden, och det är bara om det senare 
existerar som styrmedel kan vara befogade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

I detta kapitel diskuterar vi först och främst förekomsten av ett antal relevanta mark-
nadsmisslyckanden för att förstå uppkomsten av ekonomiska ineffektiviteter i samhällets 
energianvändning (avsnitt 2.2). Sådana misslyckanden utgår från ett antagande om fullt ut 
rationella hushåll och företag, och där eventuella ineffektiviteter uppstår som ett resultat av att 
samhällsekonomiskt lönsamma transaktioner inte blir av på grund av t.ex. olika typer av 
koordinationsproblem. I avsnitt 2.3 diskuterar vi också olika typer av beteendemässiga 
”misslyckanden”, som således innebär ett avsteg från fullt ut rationellt beteende. Shogren och 
Taylor (2008) visar att även i dessa fall kan det finnas en roll för politiska åtgärder. Slutligen 
uppmärksammar vi också ett antal andra vanliga barriärer för energieffektivisering, som dock 
normalt inte i sig själva representerar situationer som kännetecknas av ekonomisk ineffek-
tivitet (avsnitt 2.4). Kapitlet avslutas med ett kort summerande avsnitt.  
 

2.2 Marknadsmisslyckanden 

Såsom påpekades i avsnitt 1.3 innebär en samhällsekonomisk tolkning av det s.k. energieffek-
tiviseringsgapet att det finns en åtskillnad mellan den observerade energianvändningen och 
den som bedöms vara samhällsekonomiskt effektiv. I detta delavsnitt diskuterar vi ett antal 
skäl till uppkomsten av ett sådant gap. Analysen i kapitlet går främst ut på att identifiera och 
klargöra förekomsten av marknadsmisslyckanden; vi gör således här inga anspråk på att 
bedöma hur viktiga respektive misslyckande är empiriskt. Vi återkommer dock delvis till 
denna senare fråga i kapitel 3, och där diskuteras också eventuella lärdomar för införandet av 
politiska styrmedel för att främja en mer effektiv användning av energi.  
 
2.2.1 Misslyckanden på energimarknaden 
Jaffe och Stavins (1994) samt Gillingham m.fl. (2009) framhåller att energipriser i allra 
högsta grad är relevanta för policydebatten kring energieffektivitetsgapet, detta eftersom 
marknadspriserna på olika energitjänster inte alltid fullt ut reflekterar den marginella samhäl-
leliga kostnaden för att tillhandahålla dessa. Detta kan bero på flera saker, och en del förkla-
ringar relaterar snarare till en brist på politisk styrning än ett genuint marknadsmisslyckande. 
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Detta kan bl.a. bero på att energiproduktionens externa kostnader är för dåligt internaliserade; 
därför blir energipriserna för låga och incitamenten till energieffektivisering för svaga. En 
annan orsak är då prissättningen på energi är ineffektiv på så sätt att genomsnittskostnads-
prissättning snarare än marginalkostnadsprissättning tillämpas. I detta fall är den mest 
effektiva politiken att ändra på dessa förhållanden genom att t.ex. införa skatter på miljöför-
störande utsläpp. Det finns också exempel på där politiska beslut och marknadsförhållanden 
främjat en för låg användning av energi, t.ex. där energimarknaderna har monopolistiska 
inslag.  

 
2.2.2 Informationsmisslyckanden 
Det är vanligt att i energieffektiviseringssammanhang referera till olika informationsproblem, 
som gör att energianvändare inte i tillräcklig omfattning vidtar effektiviserande åtgärder. Det 
är viktigt att påpeka att brist på information utgör i sig inte ett marknadsmisslyckande; precis 
som det kostar pengar att t.ex. köpa konventionella varor och tjänster kommer även sökande 
efter information att betinga ett pris (se avsnitt 2.4.1). Det är sällan ekonomiskt effektivt för 
hushåll och företag att skaffa fullständig information inför sina beslut. Det finns dock 
situationer där förekomsten av ofullständig information kan ge upphov till situationer som 
leder till ett ineffektivt utnyttjande av energi.  

En sådan situation är då informationen är asymmetriskt fördelad, dvs. då en aktör har ett 
informationsövertag gentemot en annan. Sådana informationsövertag kan ge upphov till 
marknadsmisslyckanden på åtminstone två olika sätt. Det första sättet är relaterat till det 
faktum att en köpare av en produkt inte kan bedöma dess energianvändande egenskaper 
(förrän efter inköpet är genomfört). Det kan dessutom vara svårt för säljaren att på ett 
effektivt sätt förmedla denna information. Akerlof (1970) visar att i en sådan situation 
kommer endast produkter med sämre kvalitet – i vårt fall sådana med hög energiförbrukning – 
att bjudas ut på marknaden (ett s.k. ’negativt urval’). Köparna är visserligen villiga att betala 
en positiv premie för produkter med låg energiförbrukning, men eftersom de inte enkelt kan 
observera vilka produkter som har dessa egenskaper kommer inte dessa preferenser att 
resultera i realiserade transaktioner på marknaden.1 Dessa problem kan även förekomma på 
t.ex. marknaden för privathus. Ägarna är inte villiga att investera i energieffektiviserande 
utrustning då dessa investeringar har en lång livslängd (t.ex. isolering) och det kan vara svårt 
för framtida köpare att observera och bedöma denna egenskap hos bostaden (Sorrell m.fl., 
2004).  

Medan ovanstående situation beskriver en typ av ineffektivitet som uppstår innan ett 
kontrakt mellan två parter tecknats, beskriver det s.k. ’principal/agent’-problemet en situation 
där förekomsten av asymmetrisk information snedvrider beslut efter det att ett kontrakt 
tecknats. Det existerar t.ex. ofta en rolluppdelning mellan den som ansvarar för energianvänd-
ningen och således också för energieffektiviseringsåtgärderna (t.ex. hyresvärden i ett hyres-
hus, the agent), och den som betalar energiräkningen (t.ex. hyresgästen, the principal). Även 
om hyresvärden har tillgång till bra information om möjliga energibesparingsåtgärder kom-

                                                 
1 Howarth och Andersson (1993) visar att förekomsten av transaktionskostnader, dvs. kostnader kopplade till 
genomförandet av ekonomiska transaktioner (t.ex. förhandling, sökkostnader etc.), kan leda till en för låg grad av 
energieffektivisering på grund av informationsmisslyckanden. Såsom diskuteras i avsnitt 2.4 är dock transak-
tionskostnader i sig själva inte att betrakta som marknadsmisslyckanden men de kan ge upphov till situationer 
som skapar ekonomisk ineffektivitet.  
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mer dessa åtgärder endast att genomföras om denne kan tillgodogöra sig hela värdet av inve-
steringen, och detta kräver att hyresvärden på ett trovärdigt sätt kan övertyga hyresgästerna 
om åtgärdens ekonomiska värde och på så sätt motivera en hyreshöjning.2 Hyresgästerna å sin 
sida kan vara ovilliga att genomföra energieffektiviserande åtgärder eftersom det finns en hög 
sannolikhet att de vill flytta ut innan de löpande energibesparingarna har betalat tillbaka den 
initiala investeringen. På samma sätt kan en fastighetsutvecklare (the agent) som uppför ett 
nytt bostadshus för försäljning antas minimera investeringskostnaden på bekostnad av 
byggnadens energieffektivitet, eftersom det är svårt att övertyga husköparen (the principal) 
om att den högre initiala kostnaden lönar sig i längden. I frånvaro av asymmetrisk information 
och höga transaktionskostnader skulle dessa problem kunna överkommas, t.ex. genom ett 
kontrakt som stipulerar hur hyresgästen och hyresvärden kan dela på investeringens kostnader 
och intäkter (Sorrell m.fl., 2004).  

En annan form av informationsmisslyckanden rör det faktum att ny information ofta 
utgör en kollektiv nyttighet. Detta innebär att när ny information väl genererats kan den 
användas av flera aktörer till en mycket låg kostnad. Den enskilde aktören, t.ex. ett bostads-
företag som investerar i en ny energieffektiv produkt, kan således inte tillgodogöra sig alla 
fördelar av de erfarenheter som denna investering genererar. Det har därför inte heller ett 
tillräckligt starkt incitament att genomföra investeringen (se t.ex. Golove och Eto, 1996). 
Själva implementeringen av ny energieffektiv teknologi utgör inte minst en viktig källa till 
information för andra aktörer, och ger således upphov till en positiv extern effekt (’learning-
by-using’) och en möjlighet för vissa aktörer att ”åka snålskjuts” på föregångarna. Nedan 
diskuteras också liknande effekter vid förekomsten av FoU-insatser (se avsnitt 2.2.4).  

 
2.2.3 Misslyckanden på kapitalmarknaderna 
Investeringar i kostnadseffektiva energieffektiva teknologier kan också förbigås på grund av 
begränsad likviditet om kapitalmarknaden inte kan tillhandahålla finansiering i form av lån 
(Gillingham m.fl., 2009). Detta reflekteras i ett högt implicit avkastningskrav på investeringar 
i energieffektiv utrustning. Inom den offentliga sektorn kan dessutom finansieringssvårighe-
terna förvärras av förekomsten av en åtskillnad mellan kapital- och driftbudgetar. Golove och 
Eto (1996) beskriver en situation där hushållen inte förmår att förmedla information kring en 
energieffektiv investerings lönsamhet på ett tillfredsställande sätt till sin långivare, och på så 
sätt kan tillgången på kapital också begränsas av förekomsten av asymmetrisk information. 
Detta kan leda till en för låg energieffektiviseringsgrad eftersom den ränta som långivaren är 
villig att erbjuda är för hög. För frikostig långivning kan naturligtvis också förekomma, och 
detta kan skapa en situation där omsättningstiden på energieffektiv utrustning blir för kort ur 
ett ekonomiskt perspektiv.  

Även inom företagssektorn kan en relaterad typ av likviditetsbegränsningar förekomma. 
Sorrell m.fl. (2004) noterar bl.a. att många företag inte vill öka sin lånefinansiering för att 
genomföra alla investeringar med ett positivt nuvärde, t.ex. eftersom detta kan leda till en 
lägre värdering på aktiemarknaden. Den interna finansieringen kan också vara begränsad på 
grund av att ledningen hellre fokuserar på mer långsiktiga frågor såsom produktutveckling 
och nya anläggningar (DeCanio, 1994). Svårigheterna för ledningen av företagen att bedöma 

                                                 
2 På motsvarande sätt kan det vara svårt för en hyresgäst som investerat i en energibesparande åtgärd att övertyga 
hyresvärden om att denne borde sänka hyran.  
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lönsamheten för energieffektiviserande åtgärder på en viss anläggning, och ett sätt för 
ledningen att hantera detta informationsproblem är att tillämpa ett högt avkastningskrav (se 
också avsnitt 2.4.2). Det bör dock noteras att denna typ av (potentiella) misslyckanden är ett 
generellt problem, och rör inte endast investeringar i energieffektiviserande åtgärder. 

 
2.2.4 Innovationsrelaterade misslyckanden  
Precis som användandet av energieffektiva teknologier kan ge upphov till viktig information 
om teknologins kvaliteter (se avsnitt 2.2.2), kan ny teknisk kunskap via FoU också utgöra en 
kollektiv nyttighet. När den väl tillhandahållits kan den användas av flera aktörer till en låg 
kostnad; den enskilde innovatören kan inte tillgodogöra sig alla fördelar av sina investeringar 
i FoU utan dessa ”spiller över” till andra aktörer, och incitamenten att investera i ny kunskap 
blir därmed för låga utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv (Jaffe m.fl., 2003). I 
energisektorn genereras omfattande kollektiv information via såväl FoU som tekniskt lärande 
i takt med ökad användning och produktion (se t.ex. Neuhoff, 2005).3 Den samhälleliga 
avkastningen av investeringar i FoU och tekniskt lärande är därför normalt högre än den 
privata avkastningen. Dessa misslyckanden förstärks dessutom om energi betingar ett för lågt 
pris (t.ex. på grund av icke-internaliserade externa kostnader).  

Kunskapen om tekniskt lärande för energieffektiviseringsteknologier är förhållandevis 
liten (Weiss m.fl., 2010). Att i praktiken identifiera – och inte minst välja mellan – effektiva 
teknikpolitiska styrmedel är dessutom svårt, inte minst på grund av den bristande empiriska 
förståelsen för den ekonomiska betydelsen av eventuella marknadsmisslyckanden (Aldy m.fl., 
2009). Förekomsten av viktiga spillover effekter av FoU och tekniskt lärande innebär 
dessutom inte med nödvändighet att politiken ska inriktas mot att stödja utvecklandet och 
spridningen av specifika teknologier; det är i första hand viktigt att diskutera teknikpolitiska 
åtgärder som väsentligen är teknikneutrala (t.ex. patent). Denna slutsats motiveras bl.a. av att 
kunskapens kollektiva karaktär är mest framträdande i fallet med grundläggande forskning, 
t.ex. sådan forskning som utförs av universitet och institut. 

 
2.3 Beteendemässiga misslyckanden 

I de marknadsmisslyckanden vi diskuterat ovan finns ett underliggande antagande att hushåll 
och företag är fullt ut rationella i sitt beslutsfattande. Den vetenskapliga litteraturen (inom 
t.ex. kognitiv psykologi och beteendeekonomi) visar dock på förekomsten av olika former av 
systematiska snedvridningar i individers beslutsfattande, som med andra ord innebär avvik-
elser från perfekt rationalitet. Dessa inkluderar enligt Gillingham m.fl. (2009) bl.a. begränsad 
rationalitet, som beskriver en situation där t.ex. hushåll visserligen är rationella beslutsfattare, 
men begränsas av sin kognitiva förmåga att hantera information kring ett investerings-
alternativ. Detta kan t.ex. innebära att aktörerna tillämpar olika tumregler i sitt beslutsf-
attande snarare än att fullt ut bedöma konsekvenserna av alla beslutsalternativ. Heuristiskt 
beslutsfattande beskriver t.ex. en situation där aktörerna frångår perfekt rationalitet för att 
minska den kognitiva bördan av beslutsfattande genom att stegvis utesluta vissa alternativ och 
t.ex. endast välja mellan produkter i en viss prisklass.  

                                                 
3 Arrow m fl (2009) och Mowery (2009) betonar att teknisk utveckling förutsätter såväl FoU som lärande i 
produktion och användning (’learning-by-doing’), och offentliga FoU-satsningar bör därför inte planeras isolerat 
från praktiska applikationer.  
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Den s.k. prospektteorin bygger på forskning av Kahneman och Tversky (1979), och 
beskriver hur individer ofta fattar beslut enligt en asymmetrisk, s-formad värdefunktion. 
Frank (2008) identifierar två viktiga insikter från denna forskning; för det första ges 
potentiella välfärdsminskningar betydligt större vikt i ett beslut än potentiella vinster; och för 
det andra utvärderar individer vanligen varje moment (eller objekt) separat, trots att de i 
praktiken kommer som en samling, och det rationella vore att utvärdera den kombinerade 
effekten. En annan viktig implikation från prospektteorin är att beslut utvärderas utifrån någon 
referenspunkt, vanligen den nuvarande situationen, vilket kan ge upphov till bland annat s.k. 
’status qou bias’ och ’förankringsbias’ (Gillingham m.fl. 2009).  

Förekomsten av s.k. status quo effekter förstärks också av andra beteendemässiga 
faktorer. För det första existerar ofta någon form av ”patriotism” (home bias) (se bl.a. Heath 
and Tversky, 1991). Detta innebär i korta drag att individer generellt har mer kunskap om 
t.ex. den nuvarande leverantören av energianvändande utrustning, och detta innebär (allt annat 
lika) ett högre förtroende för denne än för alternativa leverantörer. Ett högre förtroende är i 
sin tur normalt kopplat till förväntningar om högre ”valuta för pengarna”. Det finns hos 
många också en aversion mot i någon mening extrema alternativ (’extremeness aversion’), 
vilket ibland leder till beslut som syftar till att minimera de negativa konsekvenserna av ett 
felbeslut (Simonson och Tverksy, 1992). Ett enkelt sätt att minimera dessa risker är att t.ex. 
hålla sig till den nuvarande uppvärmningsformen, och inte ”chansa” genom att investera i en 
alternativ teknologi. Det finns slutligen också i den psykologiska forskningen stöd för idén att 
individer ibland har preferenser för alternativ som kort sagt inte kräver någon aktiv handling 
(’omission bias’) (Spranca m.fl., 1991). Detta reflekteras bl.a. i att många upplever att de (allt 
annat lika) kommer att ångra sig mer efter att ha valt aktivt jämfört med en situation där man 
valt att vara helt passiv.  

I nästa kapitel diskuterar vi ett antal empiriska studier, som direkt eller indirekt har för-
sökt testa för förekomsten av olika beteenderelaterade ’misslyckanden’. Det kan dock redan 
här noteras att den empiriska litteratur som direkt rör energieffektivisering i lokaler och 
bostäder är ganska begränsad. I många fall är det dessutom svårt att i praktiken särskilja 
beteendemässiga snedvridningar från informationsmisslyckanden.  
 

2.4 Marknadsbarriärer 

I detta avsnitt diskuterar vi en typ av hinder för energieffektivisering som inte i sig själva kan 
betraktas som marknadsmisslyckanden, och som därför inte utgör en relevant måltavla för en 
politik som syftar till att öka den ekonomiska effektiviteten i samhällets energianvändning. 
Det bör samtidigt upprepas att vissa av de barriärer som vi tar upp här kan – som antyds ovan 
– vara ett symptom på ett underliggande marknadsmisslyckande; om så är fallet ska politiken 
i första hand hantera detta grundläggande problem snarare än symptomet.  
 
2.4.1 Transaktionskostnader och ’dolda’ kostnader  
Golove och Eto (1996) samt Sathaye och Murtishaw (2004) påpekar att de kostnader som 
uppstår i samband med informationssökning, utvärdering av information, val av leverantörer, 
kontraktsförhandlingar etc., utgör viktiga potentiella barriärer för energieffektiviserande 
åtgärder. Denna kategori av kostnad benämns transaktionskostnader. Ingenjörsmässiga beräk-
ningar av energieffektiviseringsåtgärder bortser inte sällan från denna typ av kostnader, och 
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överskattar i sådana fall den totala potentialen för kostnadseffektiva åtgärder; transak-
tionskostnader är dock lika relevanta kostnader som t.ex. inköp av isoleringsmaterial. Gilling-
ham m.fl. (2009) menar att transaktionskostnader under vissa förutsättningar kan betraktas 
som en källa till marknadsmisslyckanden, t.ex. att de bidrar till asymmetrisk information 
mellan köpare och säljare, men påpekar att dessa kostnader normalt sett är att betrakta som 
fullständigt legitima och inte i sig utgör skäl att ingripa i marknadens funktionssätt. De må 
visserligen utgöra hinder för energieffektiviseringsåtgärder men de är likväl en förutsättning 
för att samhällets resurser ska allokeras till den användning där de gör mest nytta.  

Det existerar även andra typer av ’dolda’ kostnader i samband med energieffektivise-
ringsåtgärder. Dessa kan t.ex. hänföras till att andra attribut hos den mer energieffektiva 
produkten upplevs som sämre; exempel är ljuskvaliteten i lågenergilampor eller att viss 
energieffektiv utrustning kan kräva mer underhåll. En relaterad kritik mot estimeringar av den 
kostnadseffektiva energieffektiviseringspotentialen påpekas bl.a. av Golove och Eto (1996), 
som menar att om heterogeniteten bland hushåll ignoreras kan detta leda till överskattade 
potentialer. Även om en teknologi kan betraktas som kostnadseffektiv i genomsnitt för en 
aggregerad grupp av användare, består denna grupp av en distribution av hushåll. För en del 
av dessa kan en förmodat kostnadseffektiv investering helt enkelt vara olönsam på grund av 
olikheter i preferenser eller användarbeteende.  
 

2.4.2 Höga avkastningskrav  
I avsnittet ovan om transaktionskostnader och ’dolda’ kostnader noterar vi att vissa åtgärder 
inte är ekonomiska på grund av förekomsten av dessa kostnader. Energieffektiviserings-
åtgärdernas ekonomi är också ofta starkt avhängig vilket avkastningskrav som tillämpas vid 
investeringsbeslutet. Ju högre avkastningskrav desto svårare blir det att motivera investeringar 
som innebär en hög kapitalkostnad men besparingar i driften av t.ex. en bostad under en 
längre period.  

Ingenjörsmässiga beräkningar av energieffektiviseringsåtgärdernas livstidskostnader 
(det diskonterade värdet av totala investerings- och driftkostnader under utrustningens livs-
längd) utgår från en diskonteringsränta som analytikern anser vara lämplig (Jaffe m.fl., 1999). 
Diskonteringsräntans syfte är att spegla kapitalets alternativkostnad, men ett antal studier har 
visat att t.ex. hushåll i praktiken verkar använda betydligt högre ”implicita” diskonterings-
räntor än de som normalt tillämpas i ingenjörernas kalkyler (se t.ex. Train, 1985). Detta har 
ibland utpekats som ett tecken på avsaknad av ett fullt ut rationellt beslutsfattande, som t.ex. 
kan bero på olika typer av beteendemisslyckanden. Så kan visserligen vara fallet men ekono-
misk forskning har också visat att höga implicita diskonteringsräntor för energieffektivi-
serande investeringar kan spegla ett fullständigt rationellt beslutsfattande, eftersom den 
framtida avkastningen trots allt är osäker och det finns därför ett betydande optionsvärde 
(värdet av att invänta ny information) kopplat till att avvakta med investeringar i ny 
energiteknologi (Hasset och Metcalf, 1993; Ansar och Sparks, 2009).  

Precis som i fallet med transaktionskostnader är höga avkastningskrav i sig själva inget 
marknadsmisslyckande, men de kan likväl vara ett symptom på ett sådant. Det kan t.ex. vara 
så att de höga implicita diskonteringsräntor som ofta observeras (ibland 25-100 procent) är ett 
resultat av den kollektiva information som genereras vid användningen av ny teknik (se 
avsnitt 3.8). De flesta aktörer vill förvissa sig om att den nya tekniken fungerar, och därför 
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dröjer de med sina beslut för att observera erfarenheterna av andras investeringar. Men 
eftersom alla tänker på detta sätt sker en ineffektiv fördröjning av teknikens introduktion även 
om den är kostnadseffektiv. Sorrell m.fl. (2004) argumenterar för att det överlag är svårt att 
argumentera för hållningen att de höga diskonteringsräntor som observerats för energieffek-
tiviserande åtgärder kan tolkas som resultatet av ett fullt ut rationellt beteende på marknaden. 
De noterar bl.a. att de modeller som bygger på reala optioner (t.ex. Hasset och Metcalf, 1993) 
normalt sett ofta erbjuder en dålig beskrivning av faktiskt marknadsbeteende.  

 

2.5 Avslutande kommentarer 

Den översikt av olika marknadsmisslyckanden och barriärer som presenterats i detta kapitel 
utgör grunden för nästa kapitel som fokuserar på den empiriska forskningen om dessa frågor. 
Diskussionen ovan antyder att det ofta kan vara svårt att tolka de hinder för energieffektivi-
serande åtgärder som upplevs av de olika aktörerna. Ibland kan de helt enkelt reflektera att en 
energieffektiviseringsåtgärd är olönsam (även samhällsekonomiskt), medan de i vissa fall kan 
vara ett symptom på ett mer underliggande marknadsmisslyckande. Inom ramen för denna 
rapport finns ingen möjlighet att på djupet analysera dessa viktiga frågor, men utifrån 
erfarenheter från tidigare empiriska studier kan vi peka på några områden som kan motivera 
sådana fördjupade studier. Vi kommer också att kunna peka på några centrala styrmedel för 
att hantera de kategorier av marknadsmisslyckanden som diskuterats i detta kapitel.  

Det är viktigt att notera att med ekonomisk effektivitet som utgångspunkt ges ingen 
speciellt vikt vid en god hushållning av energi per se; det är lika centralt att hushålla med alla 
produktionsfaktorer. Detta innebär att flera av de marknadsmisslyckanden som diskuteras 
ovan inte knyter an till energianvändning som sådan utan rör generella marknadsproblem som 
i vissa fall kan ge upphov till en för låg användning av energi (t.ex. vid monopolprissättning). 
En viktig uppgift för den ekonomiska analysen är därför att klargöra i vilken utsträckning de 
marknadsmisslyckanden som diskuterats i detta kapitel speciellt ”drabbar” investeringar i 
energieffektiviserande åtgärder.  
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Kapitel 3 
ERFARENHETER FRÅN EMPIRISKA STUDIER OCH VIKTIGA 

POLICYIMPLIKATIONER 
 
3.1 Introduktion 

I detta kapitel utgår vi från de marknadsmisslyckanden och barriärer som presenteras i kapitel 
2, och diskuterar tidigare empiriska studier som undersökt förekomsten och betydelsen av 
respektive misslyckande och barriär. De studier vi belyser utgör en kombination av kvanti-
tativa och kvalitativa undersökningsansatser, med insikter från både ekonomisk och beteende-
vetenskaplig forskning. Litteraturgenomgången gör dock inga anspråk på att vara fullständig. 
Varje avsnitt avslutas med en kort diskussion om möjliga politiska åtgärder.  

 
3.2 Misslyckanden på energimarknaderna 

I detta kapitel ägnar vi ingen stor uppmärksamhet åt de typer av misslyckanden som är 
kopplade till t.ex. ineffektiv prissättning på energimarknaderna. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att flera av de viktigaste styrmedlen för att främja en ekonomiskt effektiv användning av 
energi är de som inte nödvändigtvis har energieffektivisering som primär adressat, t.ex. 
internalisering av externa miljökostnader i energiproduktionen via miljöskatter etc. Införandet 
av en prissättningsmodell som tydligt signalerar energiproduktionens marginalkostnader (om 
en sådan saknas) är också viktig.  

Det är dock viktigt att notera att styrmedel för energieffektivisering normalt sett inte 
adresserar klimat- och miljöpolitiska målsättningar på ett effektivt sätt. Newell (2000) konsta-
terar bl.a.: 

”Energy-efficiency improvements certainly can be relevant for climate policy; however, it 
is also important to remember that primary fuels differ substantially in terms of their 
GHG emissions per unit of energy consumed. Policies focused on energy use rather than 
GHG emissions run the risk of orienting incentives and efforts in a direction that is not 
cost-effective. In particular, policies focused on energy efficiency ignore the other 
important way in which GHG emissions can be reduced – namely by reducing the carbon 
content of energy. […] Economists generally prefer to focus policy instruments directly at 
the source of a market failure. Policies focused on carbon emissions – such as tradable 
carbon permits or carbon fees – will provide incentives for conserving particular fuels in 
proportion to the fuels’ GHG content.” (s. 17).  

Styrmedel för energieffektivisering skapar med andra ord inte incitament till en kostnads-
effektiv koldioxidreduktion. Detta är fallet eftersom sådana styrmedel endast tillåter ekono-
mins aktörer att minska på koldioxidutsläppen genom att minska på energianvändningen, och 
inte genom bl.a. bränslebyte. Det kan t.o.m. vara så att de energieffektiviseringsåtgärder som 
styrmedlet stimulerar fram inte alls får några effekter på koldioxidutsläppen, om exempelvis 
”marginalbränslet” i elproduktionen är förnybart. Än viktigare, eftersom en stor del av den 
svenska energianvändningen (t.ex. el- och värmesektorn samt den elintensiva industrin) idag 
omfattas av det europeiska handelssystemet kommer åtgärder för energieffektivisering i dessa 
sektorer inte att leda till någon global utsläppsreducering. Om t.ex. elanvändningen i industrin 
reduceras kan behovet av koleldad elkraft minska och vi får en direkt reduktion av koldioxid i 
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dessa kraftverk; men samtidigt innebär det att utsläppsrätter frigörs för försäljning och ut-
släppen kommer därför att öka med motsvarande mån i någon annan del av handelssystemet 
(Carlén. 2007).  

 
3.3 Informationsmisslyckanden  

3.3.1 Empiriska studier av informationsmisslyckanden 
En rad empiriska studier uppmärksammar problemet med ofullständig information. Tidigare 
forskning indikerar t.ex. att svenska hushåll generellt verkar sakna information kring livs-
cykelkostnaden för olika energiteknologier (Nässen m.fl., 2008), samt har en bristande med-
vetenhet om de potentiella besparingar som kan realiseras genom investeringar i byggnadens 
klimatskal (Nair m.fl., 2010). Scott (1997) finner att investeringar i isoleringsåtgärder i 
irländska bostadshus påverkades starkt av informationsproblem, inte minst med tanke på att 
många hushåll tvivlade på att isoleringsåtgärder innebar någon monetär besparing.  Mundaca 
(2007) studerar energieffektiviseringar i Storbritannien och finner via intervjuer att vissa 
respondenter överskattar kostnaden för olika åtgärder tämligen grovt, ända upp mot tiofaldigt 
i fallet med väggisolering. Även energianvändningen i kommersiella lokaler har visat sig 
påverkas starkt av bristfällig information. Särskilt organisationer som hyr sina lokaler saknar 
god insyn i sin energianvändning (Schleich och Gruber, 2008; Schleich, 2009). Schleich och 
Gruber (2008) fann också att informationsproblem var särskilt vanliga barriärer i tjänste-
sektorn, och menar att organisationer med låga kostnadsandelar för energi har överlag svaga 
incitament att installera utrustning som tillhandahåller mer detaljerad information om energi-
användningen.4    

Utifrån dessa studier är det svårt att ge entydiga svar på frågan om det existerar reella 
marknadsmisslyckanden som snedvrider energianvändningen. Några studier har dock mer 
explicit försökt belysa förekomsten av marknadsmisslyckanden som beror på asymmetrisk 
information, inte minst i samband med nybyggnation. Nässen m.fl. (2008) genomför 
intervjuer med branschkunniga och finner att byggprocessen omfattar en komplicerad 
incitamentsstruktur, med kontrakt mellan kund, byggföretag, arkitekter och konsulter, som i 
sin tur kan ingå kontrakt med andra underleverantörer. Författarna menar att asymmetrisk 
information mellan kunder och leverantörer kan utnyttjas så att investeringskostnaderna 
minimeras på bekostnad av byggnadens energieffektivitet och/eller kvalitet.  

Banks (2000) analyserade spridningen av en energieffektiv kondenspanna bland hushåll 
i Storbritannien genom en omfattande enkätundersökning och kompletterande intervjuer. Han 
fann att 71 procent av dem som investerat i en ny panna, oavsett om det var en konventionell 
eller ”ny” teknologi, endast utgått från information och råd från installatören i sitt val. 
Dessutom hade omkring hälften av respondenterna endast tagit in en enda offert på bytet av 
panna, vilket indikerar att det finns en stor tilltro till installatörens råd och kunnande. I 
samband med detta finner Banks, även om han inte uttrycker det explicit, flera tecken på 
                                                 
4 Några studier finner samband mellan socioekonomiska indikatorer som inkomst och utbildningsnivå å den ena 
sidan och investeringar i energieffektivitet å den andra (Scott, 1997; Nair m.fl., 2010). Vissa har spekulerat om 
det är så att låginkomsttagare, som också ofta har en lägre utbildningsnivå, kanske är mindre medvetna om 
potentiella besparingar från energieffektiviseringar (se t.ex. Train, 1985; Scott, 1997). Detta har också ett visst 
empiriskt stöd i t.ex. Mills och Schleich (2009), som fann att tyska hushåll med högre utbildning och 
inkomstnivå var mer medvetna om energieffektiviteten i hushållets apparater. En annan potentiell förklaring är 
att höginkomsttagare har lättare att finansiera sina investeringar (se avsnitt 3.4).  
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asymmetrisk information; även om installatörerna var positivt inställda till att effektivisera 
uppvärmningssystem och inte såg några särskilda tekniska svårigheter i att installera den nya 
typen av kondenspanna, saknade de incitament att föreslå en sådan i en offert eftersom de 
prioriterade att lämna ett konkurrenskraftigt pris. Installatörerna specialiserade sig på några få 
modeller, och ansåg dessutom generellt att kondenspannor inte var effektiva för vanliga 
hushåll och endast gav marginella besparingar, vilket enligt Banks (2000) är en felaktig 
uppfattning.5  

IEA (2007) presenterar ett antal omfattande fallstudier som syftar till att kvantifiera 
principal-agent problematiken i termer av ”påverkad energianvändning”. Det metodologiska 
tillvägagångssättet består av tre steg; (a) identifiera situationer där principal-agent problem 
kan uppstå samt analysera parternas roller och deras transaktioner, vilket möjliggör urskiljan-
det olika kategorier av principal-agent problem (användnings- och effektivitetsproblem); (b) 
estimera antalet slutanvändare som påverkas av principal-agent problem, samt; (c) estimera 
den totala energianvändningen som påverkas av problematiken. Studien finner bl.a. att denna 
problematik påverkar potentiellt omkring 30 procent av bostadssektorns totala energianvänd-
ning i USA, 40 procent av energianvändningen i kontorslokaler i Nederländerna, och omkring 
80 procent av energianvändningen i kontorslokaler i Norge. En sammanställning av de 
huvudsakliga resultaten från IEA:s studie (2007) ges i Tabell 3.1 nedan.  

 

Tabell 3.1: IEA:s fallstudier av principal-agent (PA) problemet* 
 Energianvändning som 

potentiellt påverkas av PA 
problem (PJ) 

Energianvändning som påverkas av PA 
problem, som andel av sektorns totala 

energianvändning (PJ) 

Bostadssektorn   

Kylskåp, rumsvärme, 
varmvatten och belysning, 
USA 

3 546 31 % 

Uppvärmning, 
Nederländerna 

105 41 % 
(av energianvändningen för uppvärmning) 

TV-dekodrar, USA 68 2 % 

Kontorsbyggnader   

Japan 60 3 % 

Nederländerna 24 40 % 

Norge 29 80 % 

* Översikten bygger på en sammanfattande tabell från IEA (2007), men har korrigerats eftersom den ursprung-
liga tabellens uppgifter inte alltid överensstämmer med de resultat som presenteras i de fördjupade fallstudierna. 

Källa: IEA (2007). 

 

                                                 
5 Dessutom indikerade författarens intervjuer med fastighetsutvecklare att de initiala kostnaderna var viktigare än 
livscykelkostnaderna, och de ansåg att energieffektivitet var svårt att använda som säljargument eftersom det inte 
kunde synliggöras. Således ledde asymmetrisk mellan hushåll, installatörer, tillverkare av kondenspannor, och 
fastighetsutvecklare, sammantaget till underinvestering i energieffektiv teknologi (Banks, 2000).   
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Det bör noteras att de resultat som presenteras av IEA (2007) främst pekar på en 
potential för informationsmisslyckanden snarare än att sådana förekommer i praktiken. Tabell 
3.1 kan därför inte tolkas som en explicit kvantifiering av faktisk principal-agent problematik, 
utan visar istället hur stor andel av energianvändningen som i någon mån är ”isolerad” från 
marginalpriset för energi. IEA gör dock några försök att beräkna vilken potentiell energi-
besparing som kan uppnås genom att eliminera principal-agent problem i vissa sektorer. 
Dessa beräkningar bygger i huvudsak på att den energianvändning som inte påverkas av 
principal-agent problem, dvs. där användarnas preferenser tydligt reflekteras i de val de gör, 
används som referensnivå. IEA beräknar t.ex. att en energibesparing om ca 15 procent är 
möjlig i norska kontorslokaler om energianvändningen i hyrda lokaler kan minskas till samma 
nivå som de som nyttjas av ägaren, men påpekar också att sådana beräkningar är känsliga för 
en rad antaganden samt att även andra marknadsmisslyckanden som inte ingår i deras analys 
kan påverka energianvändningen.  

Vissa studier har använt ekonometriska metoder för att estimera hur en viss population 
påverkas av principal-agent problem. Schleich och Gruber (2008) undersöker relevansen av 
olika barriärer mot energieffektiviseringar för 19 tyska handels- och tjänstesektorer. Dessa 
sektorer har förhållandevis låga kostnadsandelar för energi och har därför svagare incitament 
att investera i energieffektiviseringar jämfört med till exempel processindustrin. Författarna 
använder data från en omfattande intervjuundersökning, och estimerar s.k. logit regressioner 
för att analysera hur sektorernas implementering av energieffektiviseringsåtgärder påverkas 
av självrapporterade hinder, som t.ex. huruvida organisationen hyr eller äger sina lokaler, 
samt hur god information organisationerna uppgav sig ha kring både den egna energianvänd-
ningen och tillgängliga åtgärder för att åstadkomma ökad energieffektivisering. Resultaten 
visar att delade incitament som bottnar i hyrda lokaler – det s.k. principal-agent problemet – 
utgör en statistiskt signifikant barriär för över hälften av subsektorerna i analysen. Dessutom 
saknar organisationer som hyr sina lokaler god insyn i sin energianvändning. Resultaten 
indikerar också att informationsproblem utgör särskilt vanliga barriärer i tjänstesektorn.  

Schleich (2009) analyserar återigen barriärer mot energieffektiviseringar, denna gång i 
15 tyska handels- och tjänstesektorer. Studien utgår från samma datamaterial som Schleich 
och Gruber (2008) och använder en liknande metodologi, men skiljer sig genom att Scleich 
denna gång även beaktar planerade energieffektiviserande åtgärder medan Schleich och 
Gruber (2008) endast undersökte redan realiserade åtgärder. Han finner återigen att organisa-
tioner som hyr sina lokaler är mindre troliga att ha genomfört eller planerar att genomföra 
energieffektiviserande åtgärder, samt att bristfällig information kring den egna energianvänd-
ningen utgör en viktig barriär. Schleich (2009) estimerar också en mer disaggregerad modell 
som tillåter subsektorspecifika skillnader i relevansen av individuella barriärer mellan 
organisationer. Detta ger en mer heterogen bild och indikerar bl.a. att varje enskild subsektor 
påverkas av relativt få barriärer, men resultaten bekräftar återigen att de delade incitament 
som bottnar i hyrda lokaler utgör den vanligaste (statistiskt signifikanta) barriären mot 
energieffektivisering. Resultaten från ”subsektormodellen” indikerar också att den offentliga 
sektorn påverkas av flest barriärer, medan de mer energiintensiva sektorerna som t.ex. 
tvätterier påverkas av minst antal barriärer. 

Ytterligare en analys som inkluderar principal-agent problematik som en möjlig barriär 
mot energieffektiviseringar presenteras av Scott (1997). Han undersöker varför irländska 
hushåll verkar vidta färre energieffektiviserande åtgärder än hushåll i t.ex. Storbritannien. 
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Scott utgår från en nationell undersökning kring hushållens energieffektiviseringsbeteende, 
och fokuserar på tre energibesparande åtgärder: (a) isolering av kallvind—en åtgärd som 
kräver en relativt betydande investering; (b) isolerad varmvattenberedare—en billig 
investering som enligt Scott normalt kan täckas av den vanliga hushållskassan; samt (c) de 
numera så vanliga lågenergilamporna. Han använder logit regression för att undersöka hur 
olika barriärer som t.ex. bristfällig information samt huruvida hushållem hyr eller äger sitt 
boende påverkar deras energieffektiviserande åtgärder. Scott finner att bristfällig information 
är en viktig barriär, särskilt för den relativt omfattande investering som krävs för att isolera en 
kallvind. Resultaten visar också att de som hyr sin bostad av privata fastighetsägare vanligen 
saknar isoleringen, men hyresbostäder som ägs av lokala myndigheter (dvs. kommunala 
bostadsolag) hade vanligen isolerad kallvind eftersom det varit obligatoriskt i Irland sedan 
1975. De som hyrde sina bostäder var också signifikant mindre troliga att ha en isolerad 
varmvattenberedare, oavsett om fastighetsägaren var privat eller offentlig, och Scott påpekar 
att oförmögenheten att tillgodogöra sig nyttan av investeringar utgör en viktig barriär.  

Ett intressant försök att värdera principal-agent problemet i monetära termer presenteras 
av Davis (2009). Han undersöker om hyresgäster i USA är mindre troliga att ha energi-
effektiva kylskåp samt disk- och tvättmaskiner jämfört med privata bostadsinnehavare. 
Amerikanska myndigheter delar ut en särskild produktmärkning (Energy Star) till apparater 
som klarar en uppsättning särskilda krav på energieffektivitet. Davis använder data från den 
nationella undersökningen Residential Energy Consumption Survey 2005 (RECS 2005), som 
innehåller riklig information kring hushållens energianvändning och bl.a. indikerar om 
hushållens apparater hade Energy Star märkningen. Davis estimerar separata regressioner för 
de olika teknologierna för att kunna jämföra förekomsten av Energy Star apparater bland 
hyresgäster och bostadsägare och samtidigt kontrollera för hushållens inkomst samt andra 
faktorer. Han finner att hyresgäster sammantaget är 5,5 procentenheter mindre troliga att äga 
energieffektiva apparater med Energy Star märkningen än de som äger sitt boende; detta 
indikerar enligt författaren att hyresvärdar systematiskt investerar i mindre effektiva apparater 
på grund av incitament att hålla nere investeringskostnaderna snarare än driftkostnaderna. 
Davis beräknar att om hyresgäster ägde Energy Star-märkta apparater i samma utsträckning 
som bostadsägare, skulle USAs totala energikostnader reduceras med US$ 73 miljoner. Han 
påpekar dock att även om det finns tydliga indikationer på förekomsten av principal-agent 
problematiken, är policyimplikationerna inte lika tydliga. Att införa ”standards” kan eliminera 
icke-effektiva apparater från marknaden och på så vis lösa en del av problemet, men hushållen 
är heterogena och för vissa kan det upplevas som bättre att köpa billigare apparater även om 
de inte är lika energieffektiva. 

 
3.3.2 Möjliga policyåtgärder 

Det är svårt att identifiera någon enskild policyåtgärd som skulle vara särskilt effektiv för att 
övervinna problem med imperfekt information och delade incitament. IEA (2007) menar att 
en mix av åtgärder krävs, och påpekar främst att idealet är om hyreskontrakt kan utformas så 
att alla relevanta aktörer möter energikostnaderna för att skapa incitament till effektivisering, 
eller åtminstone utformas så att energikostnaderna delas mellan aktörerna. I Sverige reglerar 
lagstiftningen en byggnads energiprestanda i samband med nybyggnationer eller större om-
byggnationer (McCormick och Neij, 2009). En smula nedslående är dock att undersökningar i 
branschen indikerar att det svenska regelverket har utvecklats till en norm, snarare än ett 
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minimum (se t.ex. Jarnehammar m.fl., 2009; Nässen m.fl., 2008). På ett liknande sätt kan 
också marknaden för energiteknologier regleras, något som t.ex. sker i USA där en 
”lägstanivå” satts för ett fyrtiotal produkter. Denna ”lägstanivå” uppdateras återkommande i 
takt med teknologiska framsteg, och bidrar på så sätt till att fasa ut den minst effektiva 
teknologin från marknaden (IEA 2007). En viktig nackdel med dessa ansatser är dock att 
aktörernas preferenser skiljer sig åt, och en rigid produktstandard kan därför tvinga rationella 
hushåll till beteendeförändringar som de egentligen inte är villiga att betala för (t.ex. de som 
från början använder lite energi). Gillingham m.fl. (2009) menar dock att denna typ av 
styrmedel kan bli aktuella då hindren för energieffektivisering snarare kan relateras till 
innovationsrelaterade eller beteendemässiga misslyckanden. Det kan också notera att liknande 
regleringar används för andra typer av varor såsom läkemedel (Sorrell m.fl., 2004).  

Ett ”mjukare” alternativ till regleringar är produktmärkningar som tydligt identifierar 
energieffektiv utrustning, som t.ex. de s.k. EU-Energy Star och TCO-märkningarna på vitva-
ror och kontorsprodukter (McCormick och Neij, 2009). Sådana märkningar kan reducera 
effekterna av principal-agent problematiken och andra problem som är kopplade till före-
komsten av asymmetrisk information genom att de tydligt identifierar vilken utrustning som 
kan klassas som effektiv. Ytterligare en åtgärd som kan riktas mot informationsmisslyckanden 
är att se till att information kring energieffektivitet är tillgänglig för alla aktörer. Olika typer 
av informations- och utbildningsinsatser kan till exempel utformas för att öka medvetenheten 
om energieffektiviseringar, eller ge konkreta exempel på möjliga åtgärder. Sådana åtgärder 
kan bidra till att reducera informationsasymmetrier, och inte minst den kognitiva bördan av 
beslut kring energieffektiviserande åtgärder (se t.ex. Gillingham m.fl. 2009). Fischer (2008) 
visar i en survey av tidigare psykologiska studier att program där hushåll får direkt feedback 
om deras faktiska elanvändning tenderar att leda till 5-12 procents lägre användning.  
 

3.4 Misslyckanden på kapitalmarknaderna 

3.4.1 Empiriska studier av misslyckanden på kapitalmarknaderna 
Gillingham m.fl. (2009) menar att det ännu inte har etablerats empiriskt om misslyckanden på 
kapitalmarknaderna i form av begränsad likviditet är relevant för energieffektiviseringar. Det 
finns dock ett visst stöd för detta i litteraturen; Scott (1997) fann att tillgång till kredit var en 
signifikant barriär mot energieffektiviseringar i form av investeringar i isoleringsåtgärder i 
irländska bostadshus. Han fann också att hushåll som redan hade ett lån på huset var mer 
troliga att ha investerat i isoleringsåtgärder, och tolkar detta som att den transaktionskostnad 
som är associerad med att skaffa lånet kan betraktas som ”sunk” eftersom det är lättare att öka 
på ett befintligt lån. I avsnitt 3.8 diskuterar vi tidigare estimeringar av hushållens s.k. ”impli-
cita diskonteringsräntor” för energieffektiviserande investeringar. Det visar sig att ett antal 
studier finner ett negativt samband mellan diskonteringsräntan och inkomstnivå, och bl.a. 
Train (1985) och Gillingham m.fl. (2009) spekulerar i att låginkomsttagares svårigheter att få 
lån kan manifesteras empiriskt på detta sätt. 

En annan aspekt som kan ha viktiga implikationer för finansiering knyter an till hur 
investerings- och driftskostnader hanteras. Nässen m.fl. (2008) undersökte nybyggnation av 
bostadshus och fann att budgetarna för bygg- och driftskostnader generellt var separata. Dess-
utom visade Banks (2000) intervjuer med fastighetsutvecklare att bolånegivare uppfattades 
som konservativa, och ogärna tillhandahöll finansiering om de misstänkte att ett ”ovanligt” 
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hus kunde bli svårsålt, i händelse att låntagaren inte klarade avbetalningarna. Detta kan 
visserligen vara ett symptom på ett marknadsmisslyckande men kan lika väl reflektera en 
rimlig riskbedömning från långivarens sida.  
 
4.4.2 Möjliga policyåtgärder 

En potentiell åtgärd som kan förbättra möjligheterna till finansiering är naturligtvis att på 
olika sätt subventionera investeringar i energieffektiviserande åtgärder, t.ex. via låneprogram.  
Sverige har en lång historia av subventioner och andra typer av stöd till främst investeringar i 
nya teknologier (se t.ex. McCormick och Neij, 2009 för en översikt), och dessa har inte sällan 
haft även fördelningspolitiska motiv. Ett intressant alternativ är s.k. Energy Performance 
Contracting (EPC), som innebär en affärsmodell för energieffektivisering där investeringar i 
åtgärder finansieras med hjälp av garanterade energibesparingar. Detta möjliggör att även 
fastighetsägare med begränsad budget kan genomföra energieffektiviseringsåtgärder (Gode 
m.fl., 2007). En nackdel med denna typ av subventioner är att det normalt sett är svårt att göra 
en distinktion mellan de åtgärder som behöver stöd för att vara lönsamma och de som 
kommer att genomföras i vilket fall som helst (Gillingham m.fl., 2009). Förekomsten av 
begränsad likviditet på kapitalmarknaderna kan utgöra ett marknadsmisslyckande som manar 
till t.ex. låneprogram etc. Det bör dock noteras att detta rör ett problem som är av allmän 
karaktär och inbegriper betydligt fler områden än energieffektivisering.  
 

3.5 Innovationsrelaterade misslyckanden  

3.5.1 Empiriska studier av innovationsrelaterade misslyckanden  
Gillingham m.fl. (2009) granskar litteraturen kring s.k. ”spillovers” från forskning och 
utveckling och betonar att fenomenet inte är isolerat till energiteknologier, utan en generell 
faktor för teknologiska innovationer. Det finns få empiriska studier som direkt estimerar hur 
t.ex. läreffekter påverkar hushållens investeringar i energieffektiva teknologier. Ett exempel är 
dock Ansar och Sparks (2009), som utvecklar en stokastisk modell där förväntningar om 
teknologisk utveckling och läreffekter adderar till optionsvärdet i att avvakta med irreversibla 
investeringar. Kostnadseffektiviteten för en given teknologi förväntas öka i takt med kumu-
lativ produktion och installation, vilket implicerar att det kan vara rationellt att avvakta med 
energieffektiviserande investeringar trots ett positivt nuvärde. Deras resultat indikerar 
internräntor (s.k. ’hurdle rates’) som är omkring fyra gånger högre än riskjusterade diskon-
teringsräntor, och stämmer alltså väl överens med tidigare estimat av höga s.k. implicita 
diskonteringsräntor (se avsnitt 3.8). Gillingham m.fl. (2009) pekar på att det behövs mer 
forskning kring läreffekter och energieffektiva teknologier, samt analyser av i vilken utsträck-
ning läreffekter spiller över till resten av marknaden. 
 

3.5.2 Möjliga policyåtgärder 
Bland andra Nässen m.fl. (2008) påpekar att det finns ett behov av att främja lärande och inte 
minst överföring av kunskap mellan olika energieffektiva byggnadsprojekt. Förekomsten av 
viktiga spillover effekter av FoU och tekniskt lärande innebär dock inte med nödvändighet att 
politiken ska inriktas mot att stödja utvecklandet och spridningen av specifika teknologier; det 
är i första hand viktigt att diskutera teknikpolitiska åtgärder som väsentligen är teknikneutrala. 
Denna slutsats motiveras bl.a. av att kunskapens kollektiva karaktär är mest framträdande i 



 20 

fallet med grundläggande forskning, t.ex. sådan forskning som utförs av universitet och 
institut. Även i de fall där tekniken förhindras av t.ex. informationsasymmetrier är det i första 
hand viktigt att identifiera styrmedel som så nära som möjligt angriper det grundläggande 
problemet (informationsasymmetrin) snarare än att stödja vissa utpekade teknologier. I de 
situationer där viktiga marknadsmisslyckanden kan kopplas till specifika teknologier kan 
dock också teknikspecifika styrmedel bli aktuella. Vissa tekniker är t.ex. beroende av ny 
infrastruktur och stödjande nätverk, men de tjänster som dessa erbjuder är ofta kollektiva 
nyttigheter och de privata incitamenten för att investera i t.ex. olika typer av distributionsnät 
är ofta för svaga (Fischer, 2009). Detta kan leda till viktiga inlåsningseffekter och en svårighet 
för ny teknik att träda in på marknaden.  

 
3.6 Beteendemässiga misslyckanden  

3.6.1 Empiriska studier av beteendemässiga misslyckanden  
Att kognitiva begränsningar påverkar beslut kring investeringar i energiteknologier har visats 
i ett antal empiriska studier. Ett visst stöd finns också för att detta kan hänga samman med 
socioekonomiska indikatorer som inkomst och utbildningsnivå. Houston (1983) utgick från en 
enkätundersökning bland 3000 hushåll och fann att inkomstnivån var starkt relaterad till om 
respondenter kunde (eller var villiga) att bedöma vilken besparing som krävdes för att man 
skulle välja att investera en given summa i en effektiviserande åtgärd. Hans studie visar att 
sannolikheten att de med lägst inkomster saknade förmågan att konceptualisera en investering 
och göra en rationell bedömning var 42 procent. Denna sannolikhet minskar till synes linjärt 
med ökade inkomster, och var endast 11 procent för de med högst inkomster. Eftersom 
utbildning och inkomstnivå tenderar att vara sammanlänkade (Train, 1985) kan detta indikera 
att lågutbildade generellt är mer troliga att sakna verktygen för att bedöma en investering. 

Wilson (2008) presenterar en omfattande avhandling där han studerar 809 kanadensiska 
villaägares renoveringsbeslut, och särskilt energieffektiviserande renoveringsåtgärder. Wilson 
testar ett antal hypoteser för vad som ligger bakom renoveringsbesluten. Med stöd i tradi-
tionell mikroekonomisk nyttoteori härleder han ett antal nollhypoteser som representerar den 
rationella beslutsfattaren, samt ytterligare en uppsättning nollhypoteser som speglar en 
”finansiell” beslutsfattare med rötterna i ingenjörsmässiga analyser. Dessa konfronteras mot 
en uppsättning alternativhypoteser, som speglar en ”psyko-social” beslutsfattare, härledd ur 
både ekonomisk och sociopsykologisk litteratur. Wilson finner att både den ”rationella” och 
den ”finansiella” beslutsfattaren utgör bristande förklaringsmodeller för att förstå energi-
effektiviserande renoveringsbeslut. Hans resultat indikerar att sådana beslut påverkas mer av 
heuristik, känslor och sociala normer. Att social interaktion och viljan att göra det rätta är 
betydelsefull för energisparande beteende stöds också av bl.a. McMakin m.fl. (2002) samt Ek 
och Söderholm (2010). Wilson (2008) fann också att beslut om investeringar i olika bekväm-
ligheter styrdes av känslomässiga och estetiska faktorer medan investeringar i energieffektivi-
serande åtgärder oftast motiverades med funktionella skäl, såsom ett behagligare inomhus-
klimat, snarare än finansiella skäl. Hushållens investeringar påverkades också i stor utsträck-
ning av kognitiva begränsningar. 69 procent av villaägarna i undersökningen var oförmögna 
att bedöma om en investering var lönsam. De villaägare som uppgav att de hade räknat på 
saken (ca en tredjedel) påverkades av tydlig begränsad rationalitet, eftersom nära hälften 
antingen hade orealistiskt höga förväntade besparingar, eller förväntade sig inga besparingar 
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alls trots att de planerade att renovera byggnadens termiska skal och/eller investera i ny 
energiteknologi.  

Banks (2000) analyserar spridningen av en energieffektiv kondenspanna bland hushåll i 
Storbritannien. Han menar att modeller av rationella beslut tenderar att, ibland felaktigt, peka 
ut informationsrelaterade problem som orsak till att spridningen av energibesparande 
teknologier inte når den potential som ingenjörsmässiga studier indikerar. Banks diskuterar 
kring energieffektiva teknologier som aktörer i ett socioteknologiskt system, och argumen-
terar för att transferering av teknologier är en social process där också normer, värderingar 
och identitet spelar in. Hans analys bygger på långa (>60 min.) intervjuer med mellan fem och 
tio personer ur varje grupp aktörer som antas vara relevanta för spridningen av den energi-
effektiva pannan (d.v.s. återförsäljare, installatörer etc.) samt en enkätundersökning bland 
hushåll som nyligen hade förändrat sitt uppvärmningssystem (n=522). Analysen visar att hela 
70 procent av de som investerat i en panna – oavsett om det var en konventionell eller en ny 
teknologi – uppgav att de hade haft tid att samla in och utvärdera information före köpet, trots 
att sådana investeringar generellt anses vara ”akuta” i meningen att pannan byts ut när den 
befintliga går sönder. Det finns alltså en betydande potential för att nya, mer effektiva 
teknologier åtminstone kan övervägas i beslutet, men trots detta hade ändå hela 71 procent 
endast utgått från information och råd från installatören när de valde vilken typ av panna de 
skulle investera i. Dessutom hade omkring hälften av respondenterna endast tagit in en enda 
offert på bytet av panna, vilket kan tolkas som ett tecken på heuristik, som eventuellt beror på 
transaktionskostnader för att samla in annan information och konsultera fler installatörer. 
Även installatörerna visade tecken på heuristiskt beteende och s.k. status quo bias; de 
tenderade att föredra en eller två etablerade tillverkare, baserat på sina personliga erfarenheter 
med märket, vilket eventuellt kan tolkas som en sorts tumregel.  

Maréchal (2010) bidrar med en analys av hur vanemässigt beteende kan förklara varför 
traditionella instrument inte verkar fungera. Heuristik manifesterar sig genom vanor och 
tumregler som minskar den kognitiva bördan av beslutsfattande. Maréchal (2010) utgår från 
en enkätstudie bland deltagare i ett frivilligt energieffektiviseringsprogram i Brysselområdet, 
och finner att deltagarna uppfattade sina vanor som relativt viktiga förklaringar av sitt energi-
användande beteende (7.34 respektive 6.82 för elanvändning och uppvärmning, på en skala 
från 1 till 10). Han finner också att uppvärmningsrelaterat beteende verkar styras av vanor i 
mindre utsträckning än annan elanvändning, och menar att detta kan bero på de specifika 
handlingar som frågorna inkluderar. Att lämna TV:n i ”standby” är antagligen lättare att lägga 
sig till med som vana än att skruva upp värmen i stället för att ta på sig en tröja. Vidare finner 
Maréchal (2010) också att individer är mer benägna att bryta vanor i samband med att 
omgivningen förändras, t.ex. vid byte av bostad. Han utgår från data kring ett existerande 
subven-tionsprogram för energieffektiviserande investeringar (isolering, vitvaror etc.) i 
Bryssel-området, och finner att de nyinflyttade var – relativt sett – överrepresenterade bland 
dem som sökt subventionen.  
 
3.6.2 Möjliga policyåtgärder 

De möjliga policyåtgärder som finns att tillgå knyter till viss del an till de som föreslås för 
informationsmisslyckanden, och kan t.ex. inkludera att ta fram lättillgänglig information med 
tydliga exempel på potentiellt kostnadseffektiva investeringar i energisnål utrustning. Nair 
m.fl. (2010) föreslår att sådan information särskilt bör påpeka den förlust som uppstår till 
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följd av en ineffektiv byggnad i stället för den vinst som finns att göra, detta eftersom 
människor är mer benägna att undvika en förlust än att sträva efter en vinst. Det senare 
noteras även av bland andra Gillingham m.fl. (2009). 

 
3.7 Transaktionskostnader och dolda kostnader  

3.7.1 Empiriska studier av förekomsten av transaktionskostnader och dolda kostnader 
Ett flertal studier anger transaktionskostnader som en signifikant barriär mot energieffektivi-
seringar. Dessa inkluderar t.ex. Scott (1997), som fann att transaktionskostnader var en barriär 
mot energieffektiva investeringar i irländska bostadshus; Schleich (2009) som fann ett visst 
empiriskt stöd för att energieffektivitet i tyska handels- och tjänstesektorer begränsas av 
organisationernas brist på tid till att analysera potentiella förbättringar; samt inte minst Nässen 
m.fl. (2008) som undersökte varför energieffektiviseringsgraden verkar stagnera i den svenska 
byggsektorn, och bl.a. påpekade att eftersom hushållen endast spenderar omkring 3-4 procent 
av sina totala utgifter på uppvärmning blev transaktionskostnader viktiga eftersom den 
potentiella nyttan av en investering var relativt liten. Det finns också ett brett empiriskt stöd 
för att bristande information och kunskap kring energieffektiviseringar utgör en signifikant 
barriär (se t.ex. Karkanias m.fl., 2010; Nair m.fl., 2010; Wilson, 2008; Schleich och Gruber, 
2008; IEA, 2007).  

Endast ett fåtal studier försöker på allvar att kvantifiera transaktionskostnaderna för 
energieffektiviseringar i bostäder och lokaler. Ett försök presenteras av Mundaca (2007), som 
analyserar transaktionskostnader som uppstår i samband med den första fasen av det s.k. 
Energy Efficiency Commitment (EEC1) programmet i Storbritannien under perioden 2002-
2005. Inom ramen för EEC1 ålades energiföretag (leverantörer av gas och elektricitet) att 
åstadkomma energieffektiviseringar om 223 PJ (62 TWh) i bostadssektorn, med en 
straffavgift om upp till 10 procent av omsättningen om man inte uppfyllde kraven. 
Programmet tillät även handel med kvoter av energieffektiviseringar och är således jämförbart 
med ett certifikatsbaserat s.k. Tradable White Certificate Scheme (TWC). För att åstadkomma 
effektiviseringar bistod energiföretagen sina kunder med information och finansiellt stöd till 
investeringar i bl.a. isolering, effektivare hushållsapparater och lågenergilampor (CFL). Totalt 
åstadkom EEC1 86.8 TWh besparingar, vilket överträffade målet. Den enskilt dominerande 
åtgärden var isolering (både vägg och vind) som svarade för ca 56 procent av besparingarna. 
Den genomsnittliga kostnaden estimerades ex post till 1 pence per kWh (DEFRA, 2006), vil-
ket var ca 20 procent lägre än vad som förväntats i ex ante analyserna. Mundaca kompletterar 
DEFRA:s analys med att estimera transaktionskostnadernas omfattning och effekt på EEC1-
programmets kostnadseffektivitet, med fokus på åtgärderna ”belysning” samt ”väggisolering”.  

För att identifiera vilka typer av transaktionskostnader energileverantörerna mötte ge-
nomförde Mundaca såväl intervjuer som enkätundersökningar där respondenterna tillfrågades 
om de specifika åtgärder som genomfördes under projektet. Han urskiljer fem huvudsakliga 
källor till transaktionskostnader under EEC1-projektets livscykel; planering, implementering, 
mätning och verifiering, handel, samt deklaration av måluppfyllnad. Respondenterna ombads 
att uppge den uppskattade transaktionskostnaden för kategorierna ovan, uttryckt som procent 
av den direkta investeringskostnaden. Utifrån detta beräknar Mundaca den totala transaktions-
kostnaden för energieffektiv belysning till omkring 10 procent av investeringskostnaden, och 
omkring 30 procent av investeringskostnaden för väggisolering. Mundaca rapporterar också 
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att respondenterna var eniga om att de största transaktionskostnaderna för isoleringsåtgärder 
uppstod i samband med informationssökning och förhandlingar med underleverantörer, 
medan transaktionskostnaderna för belysningsåtgärder mest påverkades av förhandlingar med 
myndigheter, detaljhandeln och tillverkare. Mundaca bedömer också att de energieffektivi-
seringsåtgärder som implementerats inom ramen för EEC1-programmet förblir kostnads-
effektiva trots att transaktionskostnaderna inkluderats i kalkylen. 

Ett annat försök att explicit värdera transaktionskostnader görs av Björkqvist och Wene 
(1993), som analyserar ett s.k. demand-side-management (DSM) projekt som genomfördes i 
Göteborg. I detta program hjälpte ett energiföretag utvalda kunder att investera i olika 
energieffektiviserande åtgärder. Genom intervjuer undersökte Björkqvist och Wene hur lång 
tid hushållen lagt ner på att söka och utvärdera information, samt ta ställning till investe-
ringen. Tiden värderades sedan med två alternativa prisreferenser; dels den genomsnittliga 
bruttoinkomsten per arbetad timme, och dels den genomsnittliga nettoinkomsten per arbetad 
timme. Den genomsnittliga direkta investeringskostnaden var i 1992 års valuta US$ 1300. 
Med arbetskostnad som prisreferens uppgår transaktionskostnaderna till US$ 360, eller 28 
procent av investeringskostnaden. Med genomsnittlig nettoinkomst per arbetad timme som 
referenspris, uppgår transaktionskostnaderna till US$ 167, motsvarande 13 procent av investe-
ringskostnaden. Björkqvist och Wene menar dock att dessa transaktionskostnader kan vara 
underskattade, inte minst på grund av att hushållen inom DSM-projektet tillhandahölls 
skräddarsydd information kring givna paket med energieffektiviserande åtgärder, och 
behövde således inte lägga ner tid på att söka efter leverantörer och göra prisjämförelser etc. 
Dessutom påpekar Björkqvist och Wene att man även bör notera den transaktionskostnad som 
uppstod för de hushåll som valde att inte investera, trots att de lagt ner tid på att utvärdera 
informationen. 

 
3.7.2 Möjliga policyåtgärder 

Eftersom transaktionskostnader syftar till de kostnader som uppstår i samband med att 
exempelvis insamla och utvärdera information kring investeringsalternativ och olika leveran-
törer, samt förhandla om och arrangera kontrakt, utgör de utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
inte skäl nog för införandet av olika politiska åtgärder. Möjliga policyåtgärder relaterar främst 
till att göra relevant information mer lättillgänglig för att underlätta de olika momenten (se 
avsnitt 3.3).  

McCormick och Neij (2009) beskriver hur olika typer av frivilliga samarbeten, eller 
nätverk för utbyte av information och erfarenheter, har bildats i Sverige genom åren (Bygga 
Bo Dialogen, Bebo, och Belok). Sådana nätverk kan bidra till att minska transaktionskostnader 
genom bättre information, men har också en potentiellt viktig roll i t.ex. överföringen av 
kunskap mellan olika projekt. Detta är exempel på när marknadens aktörer själva klarar av att 
hitta lösningar för att reducera förekomsten av viktiga barriärer för energieffektivisering.  

 
3.8 Höga avkastningskrav  

3.8.1 Empiriska studier av förekomsten av höga avkastningskrav  

Under slutet av 1970-talet och 1980-talets första hälft växte en rik litteratur fram kring hushål-
lens investeringar i energieffektiv teknologi. Dessa studier fokuserade på hur investerare 
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värderade den trade-off som finns mellan investeringskostnad och energieffektivitet, och 
estimerar s.k. implicita diskonteringsräntor som sedan jämförs med andra räntor i ekonomin. 
Studierna fann ofta att konsumenter verkade använda implicita diskonteringsräntor som vida 
översteg andra marknadsräntor, i vissa fall så höga som 45-100 procent.  

Train (1985) ger en utmärkt översikt av ett flertal studier som estimerat implicita dis-
konteringsräntor för investeringar i energieffektiva teknologier. Hans sammanställning indike-
rar att det finns stor variation mellan estimerade diskonteringsräntor för olika investerings-
alternativ: isoleringsåtgärder 10-32 procent; uppvärmningssystem och bränsletyp 4-36 pro-
cent; luftkonditionering 3-29 procent; kylskåp 45-100 procent, och för ospecificerade energi-
besparande åtgärder 4-22 procent. Train menar att de jämförelsevis höga diskonteringsrän-
torna för kylskåp kan bottna i bristande kunskap kring apparatens energianvändning, jämfört 
med kännedomen om t.ex. kostnaden för uppvärmning, eller besparingen relaterad till 
isoleringsåtgärder.  

Train (1985) finner också att de studier som estimerat hur diskonteringsräntan påverkas 
av inkomst visat att diskonteringsräntan minskar när inkomsterna ökar. Detta kan ha ett flertal 
förklaringar; dels kan låginkomsttagare ha svårt att få loss kapital till investeringar trots en 
god avkastning på sikt; dels har låginkomsttagare oftast också en lägre utbildningsnivå och 
kanske är mindre medvetna om potentiella besparingar av energieffektiviseringar, en insikt 
som också har empiriskt stöd i t.ex. Marsden och McKinney (1980). En tredje möjlig 
förklaring är att lågutbildade kan sakna kompetensen att bedöma om en investering är lönsam, 
något som stöds av t.ex. Houston (1983), som fann att inkomstnivån var starkt relaterad till 
om hans respondenter kunde (eller var villiga) att bedöma vilken besparing som krävdes för 
att de skulle välja att investera en given summa i en effektiviserande åtgärd. 

Dessutom fann ADL (1984) att äldre konsumenter har högre diskonteringsräntor p.g.a. 
en kortare tidshorisont, medan Cole och Fuller (1980) fann att yngre konsumenter hade de 
lägsta diskonteringsräntorna. Train (1985) påpekar dock att den senare studien inte fann att 
äldre konsumenter hade signifikant högre diskonteringsräntor, och att man således inte kunde 
dra slutsatsen att det finns något signifikant samband. Litteraturen kring implicita diskon-
teringsräntor pekar också på att principal-agent problematiken utgör en relevant barriär, då 
både ADL (1984) och Cole och Fuller (1980) finner att hyresbostäder var mindre energi-
effektiva och att de som ägde sina bostäder hade lägre diskonteringsräntor. 

En viktig kritik som riktats mot implikationen att konsumenter inte fattar rationella 
beslut vilket manifesteras som höga implicita diskonteringsräntor kommer bl.a. från Hasset 
och Metcalf (1993), som menar att energieffektiviserande investeringars irreversibilitet 
innebär att osäkerhet om framtida energipriser adderar till optionsvärdet i att avvakta med en 
investering. Detta implicerar att ett investeringsbeteende som kan uppfattas som under-
investering i energibesparande åtgärder i själva verket kan spegla ett rationellt kostnadsmini-
merande beteende, som förklaras av höga s.k. ”sunk costs” och osäkerhet om framtida 
besparingar. Hasset och Metcalf (1993) utvecklar en stokastisk modell som tar hänsyn till hur 
optionsvärdet påverkas av osäkerhet, och att optionsvärdet går förlorat vid investerings-
ögonblicket. De testar sin modell med empiriska data över aggregerade amerikanska 
energipriser för perioden 1955-1981. Genom att estimera en tidstrend och energiprisernas 
volatilitet, samt anta att en hypotetisk normalfördelad distribution av energibesparingar är 
tillgänglig för hushållen, kan författarna simulera hushållens investeringar i energibesparande 
åtgärder, när osäkerhet kring energipriser adderar till optionsvärdet i att vänta. Deras resultat 
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indikerar att det finns en optimal s.k. hurdle rate för energieffektiviserande investeringar, som 
är mellan fyra och fem gånger större än den teoretiska ränta som gäller i fallet då osäkerhet 
kring framtida lönsamhet kan elimineras helt (vilket gör optionen att inte investera värdelös). 

Ansar och Sparks (2009) adderar till litteraturen om implicita diskonteringsräntor och 
irreversibla investeringar genom att utveckla en stokastisk modell där förväntningar om 
teknologisk utveckling och läreffekter adderar till optionsvärdet kopplat till att avvakta med 
irreversibla investeringar. Kostnadseffektiviteten för en given teknologi förväntas öka i takt 
med kumulativ produktion och installation, vilket implicerar att det kan vara rationellt att 
avvakta med energieffektiviserande investeringar trots ett positivt nuvärde. Ansar och Sparks 
bidrar även med en uppdaterad översikt av implicita diskonteringsräntor för olika energieffek-
tiviserande investeringar. Denna översikt bekräftar bl.a. de tidigare resultaten att hushållens 
implicita diskonteringsräntor är högre för investeringar i nya kylskåp jämfört med exempelvis 
de avkastningskrav som tillämpas vid isoleringar.  

Figur 3.1 nedan sammanfattar hur ett urval av implicita diskonteringsräntor fördelar sig 
för hushållens investeringar i isoleringsåtgärder, uppvärmningsystem och val av bränsletyp, 
kylskåp samt luftkonditioneringssystem. Figuren bygger på data från 16 tidigare studier som 
diskuteras av Train (1985) samt Ansar och Sparks (2009).  
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Figur 3.1: Implicita diskonteringsräntor (procent) för investeringar i energieffektiv utrustning 

Källor: Train (1985) samt Ansar och Sparks (2009). 

 

Vi ser tydligt att avkastningskraven för investeringar i kylskåp genomgående är relativt höga; 
dessutom bör det nämnas att figuren exkluderat en ränta om 300 procent för investeringar i 
kylskåp som estimerats av Gately (1980). För investeringar i luftkonditioneringssystem ger 
Figur 3.1 en spridd bild, något som till viss del beror på att denna del endast bygger på ett 
fåtal obser-vationer; Goett (1983) estimerade en implicit diskonteringsränta om 3.2 procent; 
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Hausman (1979) estimerade en betydligt högre ränta om 29 procent, medan Train och Ather-
ton (1995) fann att hushållen tillämpade en så hög ränta som 77 procent. 
 
3.8.2 Möjliga policyåtgärder 
Höga avkastningskrav kan vara rationella om en investering är förknippad med hög risk och 
motiverar inte i sig policyåtgärder utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jaffe och Sta-
vins (1994) menar att det är omöjligt att fastställa i vilken utsträckning höga implicita diskon-
teringsräntor speglar marknadsmisslyckanden utifrån att endast observera investerings-
beslutet. En sådan analys måste även inkludera andra faktorer, som t.ex. om hushåll med 
bättre information är mer troliga att investera i energieffektiva teknologier. Staten kan dock 
bidra till att reducera denna risk genom att exempelvis verka för förbättrad information kring 
energieffektiva investeringar (Train, 1985), och inte minst säkerställa att policyåtgärder som 
påverkar villkoren för investeringar upplevs som stabila av marknaden. Om en investerare 
exempelvis har anledning att tro att staten inom en snar framtid kommer att börja 
subventionera investeringar i någon särskild åtgärd, ter det sig rationellt att avvakta en tid, i 
stället för att investera nu och dessutom bidra till läreffekter som sedan gagnar konkurrenter 
som också får ta del av statens subventionering.   
 
3.9 Avslutande kommentarer om lärdomar för policy 

Detta kapitel har undersökt de hinder och marknadsmisslyckanden som försvårar investe-
ringar i energieffektiviserande åtgärder. Fokus har legat på sådana hinder som uppkommer i 
bostads- och hushållssektorn, men flera av de hinder och misslyckanden som kan identifieras i 
dessa sammanhang är generella och förekommer för de flesta typer av energieffektiviserande 
investeringar. Figur 3.2 sammanfattar de viktigaste marknadsmisslyckanden som kan kopplas 
till investeringar i energieffektiv utrustning, och listar några centrala styrmedel som kan bli 
aktuella för att hantera respektive misslyckande. Till dessa kommer dessutom potentiella 
beteendemässiga misslyckanden, som också kan motivera främst informations- och kunskaps-
höjande åtgärder. Analysen har varit generell och således inte explicit berört nuvarande 
situation och politik i t.ex. Sverige.  

En viktig komplexitet är att det är svårt att bedöma om olika upplevda hinder 
representerar ett reellt marknadsmisslyckande eller om det snarare reflekterar höga kostnader 
och avkastningskrav, och om de empiriska studierna på ett ändamålsenligt sätt lyckas med att 
identifiera verkliga misslyckanden. De senare barriärerna är i sig själva inga motiv för styr-
medel men de kan trots det leda till samt vara ett symptom på ett misslyckande på marknaden. 
Höga avkastningskrav kan reflektera förekomsten av asymmetrisk information, ’learning-by-
using spillovers’, samt begränsad likviditet, medan förekomsten av transaktionskostnader bl.a. 
kan leda till betydande informationsasymmetrier. Det är också viktigt att notera att 
förekomsten av marknads- eller beteendemisslyckanden inte är tillräckliga villkor för att 
införa styrmedel; det är minst lika viktigt att undersöka hur omfattande dessa är samt om den 
merkostnad som införandet av en nytt politiskt styrmedel medför är rimliga. Detta förutsätter 
fördjupade empiriska studier. Vissa av de marknadsmisslyckanden som tas upp – t.ex. de som 
är relaterade till kapitalmarknadernas funktionssätt samt till ekonomins innovationsaktiviteter 
– rör dessutom problem som i första hand motiverar generella politiska åtgärder (t.ex. FoU-
stöd) snarare än åtgärder som riktar sig specifikt mot energieffektivisering.  
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Figur 3.2: Marknadsmisslyckanden som hindrar investeringar i energieffektiviserande åtgärder 

Källa: Baserad på Gillingham m.fl. (2009).  

 

Överlag ger analysen i första hand stöd för införandet av informativa styrmedel, såsom märk-
ningar och informationskampanjer som komplement till de incitament som marknadspriserna 
tillhandahåller. Det är viktigt hur denna information utformas, samt hur den förmedlas. 
Tidigare forskning visar bl.a. att vem som tillhandahåller informationen kan ha en avgörande 
betydelse för hur trovärdig den uppfattas samt i vilken omfattning den leder till förändrat 
beteende (se t.ex. Sorrell m.fl., 2004). Information från bekanta och vänner har i regel störst 
betydelse (se t.ex. Stern, 1984), medan den information som förmedlas av t.ex. olika myndig-
heter i regel är mest effektiv då den är så individanpassad som möjligt.  

Mer riktat stöd i form av lån och finansiellt stöd kan också vara effektivt, men då främst 
om dessa kan kopplas till viktiga innovationsrelaterade misslyckanden (t.ex. förekomsten av 
signifikanta läreffekter) eller som ett instrument för att adressera beteendemässiga miss-
lyckanden. En viktig nackdel med t.ex. subventioner till energieffektiviserande åtgärder per se 
är dock att de uppmuntrar till en för snabb omsättning av den existerande kapitalstocken (t.ex. 
hushållens stock av hushållsapparater) något som i sig leder till en ökad miljöbelastning. Det 
är med andra ord inte samhällsekonomiskt effektivt med en situation där alla aktörer använder 
bästa tillgängliga teknik.   

Sammantaget borgar detta för en stort mått av ödmjukhet och pragmatism inför införan-
det av styrmedel som direkt syftar till ökad energieffektivisering. Området är komplext och 
det finns inga enkla sanningar, men mycket talar för att de viktigaste policylärdomarna är att 
så långt som möjligt utnyttja (och effektivisera) marknadens prissignaler i kombination med 
olika informativa styrmedel som ger det stöd som aktörerna behöver för att ta rationella 
beslut. 
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Kapitel 4 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅNGVETENSKAPLIG FORSKNING OM 

ENERGIEFFEKTIVISERING 
 
4.1 Introduktion 

I detta avslutande kapitel diskuterar vi kort förutsättningarna för framtida mångvetenskaplig 
forskning om energieffektivisering, och de eventuella barriärer som försvårar investeringar i 
energieffektiviserande åtgärder. I avsnitt 4.2 diskuteras utifrån tidigare studier och erfaren-
heter övergripande förutsättningar för framgångsrik mångvetenskaplig forskning, och där 
noteras bl.a. betydelsen av att forskarna bygger upp en gemensam förståelse och respekt för 
de discipliner som ingår i forskningen. Detta leder oss till att i avsnitt 4.3 fördjupa analysen av 
de viktigaste skillnaderna mellan ekonomers och ingenjörers syn på barriärer för energieffek-
tivitet. Det bör noteras att analysen är generell, och belyser inte de viktiga skillnader i synsätt 
som också kan existera mellan olika ekonomer samt inom ingenjörskåren. Likväl diskuteras 
inte de viktiga bidrag som andra vetenskapliga discipliner, såsom psykologi, rättsvetenskap, 
företagsekonomi, naturvetenskap etc., kan erbjuda i ett mångvetenskapligt sammanhang. 
Dessa bidrag bör därför också belysas i andra studier.  
 

4.2 Allmänna förutsättningar för framgångsrik mångvetenskaplig forskning  

Det hävdas ofta att behovet av mångvetenskaplig forskning inte i tillräcklig omfattning 
tillmötesgås av forskarsamhället, trots finansiell och verbal uppmuntran, speciellt inte när det 
gäller forskning som inbegriper såväl naturvetenskap som samhällsvetenskaper (se t.ex. Bruce 
m.fl., 2004). Ett viktigt skäl till detta är att mångvetenskapliga angreppssätt att formulera och 
lösa problem stöter i regel på hinder som är av strukturell, kulturell och kognitiv natur samt 
problem som är relaterade till discipliner som sociala institutioner (Buanes och Jentoft, 2009). 
Ett av de mest framträdande hindren för mångvetenskap är kravet att forskare använder sig av 
metoder och teorier från deras respektive ’hemmadiscipliner’. För att uppnå en gemensam 
förståelse behöver dock forskarna lära sig analytiska koncept och begrepp från de andra 
discipliner som är inblandade. Denna process kan dock ta flera år (Castán Broto m.fl., 2009). 

Med discipliner följer i regel skygglappar. Mångvetenskap förutsätter dock en insikt om 
att ett fenomen kan ses som flera olika saker och att ett perspektiv inte är överlägset något 
annat. Detta kräver en viss ödmjukhet hos de involverade forskarna, en acceptans för 
tvetydigheter och en vilja att utforska olika dimensioner av ett problem. I ett tidigt skede av 
ett mångvetenskapligt projekt är det därför viktigt att sätta gränser runt de områden som är av 
intresse. Dessa områden bör bestämmas utifrån projektets behov och de frågeställningar de 
ger upphov till, snarare än de disciplinärbaserade erfarenheterna hos forskarna inom projektet. 
Effektivt mångvetenskapligt arbete kräver större förståelse för olika metoder och resultat hos 
de olika disciplinära komponenterna i forskningsprogrammet, detta för att kunna komma fram 
till hur de är relaterade till varandra och hur de bör kombineras för att leverera ett integrerat 
helhetsresultat (Bruce m.fl., 2004).  

Under senare år har ett allt starkare intresse för mångvetenskaplig forskning om energi-
effektivisering växt fram, i Sverige bl.a. inom ramen för Program Energisystem vid Linkö-
pings universitet (se t.ex. Palm och Thollander, 2010). Det framhålls t.ex. att forskning om 
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hushållens energianvändning och energieffektivisering förutsätter bidrag från såväl ingenjörs-
vetenskaper som samhällsvetenskaper, dels kunskap om hushållens vanor och rutiner för att 
utveckla tekniska lösningar som i användandet blir energieffektiva och dels kunskap om 
tekniken för att förstå den tekniska potentialen för energieffektivisering vilken ytterst kan nås 
om tekniken används på rätt sätt (se t.ex. Wäckelgård, 2007).  

Lutzenhiser och Shove (1999) samt Hammond (2004) diskuterar också förutsättningarna 
för mångvetenskaplig forskning inom energiområdet, och i dessa studier illustreras väl de 
hinder mot fruktbart mångvetenskapligt samarbete som diskuteras ovan. Samhällsvetenska-
pens exakta roll i detta sammanhang förblir dock något otydlig enligt dessa författare. Den 
framtida riktningen på energiforskningen är starkt influerad av definitioner av dess centrala 
problem – som övervägande samhällelig eller teknisk eller någon kombination av dessa två.  

I en undersökning utförd av Petts m.fl. (2008) framkommer det att inom forskningen om 
energieffektivisering har de tekniska dimensionerna av energisystemet ofta ett företräde 
framför de samhälleliga sammanhang i vilka de aktuella teknikerna används. Den tekniska 
forskningen definierar ”teknisk potential” medan samhälleliga, politiska och kulturella 
faktorer inte sällan representerar irriterande begränsningar eller ”barriärer” som förhindrar en 
sådan ”önskvärd” potential att komma till stånd. Samhällsvetare finner sig själva i kast med 
rollen att hjälpa till med att komma över dessa barriärer, att på något sätt jämna till vägen för 
de nödvändiga tekniska lösningarna.   
 

4.3 Ekonomer och ingenjörer i (energi)effektivt samarbete?  

I Energieffektiviseringsutredningen (SOU 2008:25) anges att synen på energieffektivisering i 
hög grad varierat bland utredningens experter. Det noteras att samarbetet mellan ingenjörer 
och nationalekonomer försvårats av ”kulturella skillnader” disciplinerna emellan (s. 66), och i 
utredningen konstateras:  

”Spännvidden är betydande mellan energieffektiviseringens främsta förespråkare och deras 
meningsmotståndare. De förra tycks mena att nödvändigheten att effektivisera energi-
användingen med stora energibelopp, långt större än vad EG-direktivet kräver närmast är 
ett axiom, som inte behöver underbyggas. Det är vår framtid det handlar om.  
Den andra grupperingen kräver bevis för att varje åtgärd, varje styrmedel, som införs ger en 
effekt, som kan motiveras från samhällsekonomiska utgångspunkter och så att en samhälls-
ekonomiskt olönsam energieffektivisering inte uppstår. Detta är ytterligheterna,” (s. 66).  

Detta citat är anmärkningsvärt av åtminstone två anledningar. Den första anledningen är att de 
ytterligheter (extremer) som beskrivs är långt ifrån de ytterligheter som har kunnat observeras 
i praktiken under historiens gång. Det har t.ex. funnits (och finns säkert fortfarande) 
förespråkare för en långt mer radikal syn på samhällets energiberoende. Ett exempel är de s.k. 
teknokraterna som på 1930-talet förespråkade en övergång från det monetära systemet till ett 
system helt baserat på nettoenergianvändning (se t.ex. Berndt, 1981).6 Denna rörelse växte 
bl.a. fram utifrån ett stort missnöje riktat mot det marknadsbaserade ekonomiska system som 
fanns i USA (och som i allt väsentligt finns kvar i större delar av västvärlden idag). På den 
andra änden av skalan återfinns också långt mer radikala åsikter, såsom idén att statens roll i 

                                                 
6 Dessa teknokrater förordade med andra ord införandet av en renodlad energivärdeteori, som för tankarna till 
den s.k. arbetsvärdeteorin under kommunismen.  
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ekonomin bör vara begränsad till att endast skydda individers grundläggande rättigheter. I 
detta perspektiv utgör ökad effektivisering av samhällets energianvändning överhuvudtaget 
ingen måltavla för politiska åtgärder utan stort förtroende läggs till den enskilde individens 
förmåga att enskilt eller tillsammans med andra fatta rationella beslut.  

Den andra anledningen till att citatet från utredningen är aningen iögonfallande är att det 
som här beskrivs som en ”ytterlighet” – dvs. att endast genomföra samhällsekonomiskt 
motiverade åtgärder – på ett annat ställe i utredningen (se t.ex. s. 23) framhålls som en 
grundprincip för hela utredningens arbete. Detta ger en aningen schizofrent intryck. Klart är 
dock att utredningens målsättning om att åstadkomma ett fruktbart ”tvärvetenskapligt sam-
arbete” mellan ingenjörer och nationalekonomer inte åstadkommits, och de samhällsekono-
miska principerna som utredningen tar upp har inte fullt ut tillämpats i det praktiska arbetet 
(se också Broberg och Ankner, 2008).  

En framgångsrik mångvetenskaplig forskning om energieffektiviseringens villkor och 
politik inbegriper med stor sannolikhet andra samhällsvetenskapliga discipliner än national-
ekonomi såsom psykologi, företagsekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap etc. Vi ska dock i 
detta avsnitt fördjupa den diskussion om skillnader i ingenjörers och nationalekonomers syn 
på energieffektivitet som inleddes i avsnitt 1.3.7 Såsom antyds i avsnitt 4.2 ovan är en ökad 
förståelse för olika discipliners vetenskapssyn och metoder en nyckel till ett fruktbart mång-
vetenskapligt samarbete. I den diskussion som följer kommenterar vi därför också kort om det 
finns utrymme för ett närmande mellan dessa två läger, och således en potential för att avbryta 
det rådande ”skyttegravskriget”.  

En viktig skillnad mellan det ekonomiska och det ingenjörsmässiga angreppssättet 
utgörs av själva utgångspunkten för att analysera varför vissa energieffektiviseringsåtgärder 
inte genomförs i samhället. Ingenjörer utgår i regel från de tekniska lösningarna och dessas 
egenskaper (inklusive kostnader). I den mån det som uppfattas som lönsamma åtgärder inte 
genomförs av de relevanta aktörerna uppstår ett energieffektiviseringsgap, som i sig manar till 
någon form av politisk styrning. För ekonomer är den relevanta utgångspunkten i stället de 
aktörer som beslutar om åtgärder; i ämnet finns med andra ord ett starkt inslag av metodo-
logisk individualism. Normalt antas att dessa aktörer är rationella (eller i varje fall begränsat 
rationella), och de genomför endast åtgärder som de själva uppfattar som privatekonomiskt 
lönsamma. Politiska åtgärder är endast ekonomiskt motiverade om dessa solitära beslut 
snedvrids på grund av förekomsten av väsentliga marknadsmisslyckanden som skapar en 
situation där det som är privatekonomiskt lönsamt avviker från det som är samhälls-
ekonomiskt lönsamt (se kapitel 2).  

Dessa skillnader förstärks dessutom av en skillnad i synen på vad som menas med en 
kostnad. För en ekonom är en kostnad det värde (nytta) som går förlorat av att inte använda en 
resurs till sin (bästa) alternativa användning; denna kostnad inkluderar såväl marknadspris-
satta varor (t.ex. kostnader för utrustning) som icke-marknadsprissatta varor (t.ex. värdet av 
reducerad bekvämlighet eller försämrad ljusstyrka). Ingenjörers kostnadsbedömningar reduce-
ras ofta till att i första hand fokusera på den förstnämnda kategorin, och en utbredd uppfatt-
ning bland ekonomer är därför att ingenjörernas kostnadsuppskattningar normalt sett 

                                                 
7 Det finns också betydande kulturskillnader olika samhällsvetenskaper emellan (se t.ex. Wallerstein m.fl., 
1998), och likväl kan synsättet på energieffektivisering även skilja sig åt väsentligt mellan olika ingenjörsveten-
skaper.  
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underskattar åtgärdernas verkliga kostnader. Som antytts i avsnitt 3.7 finns dock relativt få 
empiriska underlag för att t.ex. uppskatta de transaktionskostnader som är förknippade med 
investeringar i energieffektiviseringsåtgärder. En viktig principiell skillnad är också att för 
ingenjören definieras en kostnad främst utifrån en viss teknologi och dess egenskaper, medan 
ekonomen snarare definierar kostnader utifrån en viss kontext (i vilken teknologin visserligen 
ingår som en viktig komponent). En viktig implikation av detta är att ingenjörer oftare än 
ekonomer tenderar att betrakta teknikens kostnader som oberoende av t.ex. användare. De 
ekonomiska kostnaderna av att t.ex. tvinga folk att använda lågenergilampor kommer dock att 
skilja sig betydligt mellan olika användare (utifrån t.ex. användarvanor, preferenser etc.).  

Det ovan sagda indikerar att det hos de olika disciplinerna finns kvar element som 
påminner om dels den teknokratiska skolan i ingenjörers fall och dels den fullt ut liberala 
marknadsekonomiska samhällsmodellen i ekonomers fall. Ingenjörernas perspektiv är lite 
tillspetsat centralplanerarens, som utifrån sina expertkunskaper kan förorda vilka teknologier 
som bör implementeras i samhället. Detta står i stark kontrast till ekonomens tilltro till den 
enskilde aktörens förmåga att se till sitt eget bästa, och betoningen av värdesubjektivism (dvs. 
att endast den enskilde aktören vet vad som är bäst för honom eller henne).8 Dessa utgångs-
punkter är i stora delar diametralt åtskilda, men det bör trots allt finnas potential för ett ökat 
inslag av samsyn. Ekonomer bör å sin sida exempelvis i större omfattning uppmärksamma 
den psykologiska forskningen om begränsad rationalitet (se avsnitt 2.3), medan ingenjörer bör 
anamma ett starkare aktörsperspektiv och uppmärksamma de betydande heterogeniteter (i 
preferenser och kostnader) som finns hos ekonomins aktörer.  

Ekonomers och ingenjörers olika perspektiv kommer också till uttryck i utvärderingen 
av olika styrmedel för energieffektivisering. Dels finns, såsom redan påpekats i avsnitt 1.3, en 
viktig skillnad i att för ekonomer är ökad energieffektivitet endast ett medel för att uppnå 
målet om ökad ekonomisk effektivitet medan ingenjörer ser ökad energieffektivitet som ett 
mål i sig självt. För en ekonom är med andra ord energi som produktionsfaktor inte viktigare 
att hushålla med än alla andra produktionsfaktorer såsom arbete och kapital, men för en 
ingenjör antas implicit att energihushållning har en särställning. Ofta finns dessutom en viktig 
skillnad i systemavgränsningar där ekonomer ofta vill tillämpa ett allmän jämviktsperspektiv 
där viktiga interaktioner inom ekonomin som helhet analyseras. Det är bl.a. utifrån sådana 
analyser som den s.k. rekyleffekten av energieffektiviseringsåtgärder kan förstås, nämligen att 
åtgärder som minskar energianvändningen också innebär en prissänkning på energi och 
därmed också leder till en ökad energianvändning i andra delar av ekonomin på grund av ökad 
konsumtion av andra (kanske mer energiintensiva) varor (Brännlund m.fl., 2007).  

Skillnaderna i synsätt är också betydande då det gäller motiven för att införa styrmedel 
för energieffektivisering från första början. Det går inte att endast utifrån empiriska observa-
tioner dra slutsatser om vad som bör göras politiskt för att påverka samhällets energianvänd-
ning; för detta krävs också någon form av värdepremiss (som definierar det ”önskvärda”). En 
sådan finns väl definierad inom ekonomisk teori (dvs. ekonomisk effektivitet som bl.a. bygger 
på antaganden om värdesubjektivism, antropocentrism, konsekvensetik etc.) även om den inte 
alltid är tydligt uttalad i olika utredningar, studier etc. I många ingenjörstudier är detta än 

                                                 
8 Zilberman (1994) diskuterar liknande hinder för mångvetenskapligt samarbete mellan ekonomer och natur-
vetare samt ingenjörer inom jordbruksområdet. Han noterar bl.a. att även inom detta område finns en konflikt i 
att ekonomer ofta fokusera på införandet av incitamentsbaserade styrmedel medan ingenjörerna fokus ligger på 
utvecklandet av nya projekt.  
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mindre uttalat. Såsom påpekats ovan (avsnitt 1.3) utgör ofta energieffektivisering (reducerad 
primärenergianvändning) ett mål i sig självt, men i nästan alla sammanhang finns mer eller 
mindre outtalade bedömningar kring vad som är den rimliga potentialen för kostnadseffektiva 
energieffektiviseringsåtgärder. Ofta finns med andra ord implicita kostnadsrestriktioner, som 
dock riskerar att betraktas som ogenomträngliga för en utomstående (Broberg och Ankner, 
2008).9 I ett mångvetenskapligt perspektiv är det viktigt att dessa värdepremisser diskuteras i 
mer detalj än vad som ofta är fallet. Ekonomer bör beakta att ekonomisk effektivitet inte är en 
universell värdepremiss utan också analysera hur denna ibland kommer i konflikt med andra 
politiska målsättningar såsom t.ex. fördelningspolitiska mål samt med rättighetsetiska förhåll-
ningssätt (som t.ex. är framträdande i miljölagstiftningen). I ekonomjargong behövs ett större 
fokus på s.k. second-best situationer. Ingenjörer behöver å sin sida överlag uppmärksamma de 
implicita etiska förhållningssätt som deras analyser bygger på, och även de vara öppna för hur 
slutsatserna kan förändras då andra värdepremisser antas.  

Ekonomers fokus på ekonomisk effektivitet och metodologisk individualism innebär i 
regel att de styrmedel som beskrivs som kostnadseffektiva är de som på ett så träffsäkert sätt 
som möjligt adresserar de relevanta marknadsmisslyckanden. Eftersom de marknadsmiss-
lyckanden som presenteras i kapitel 2 i regel inte är teknikspecifika utan belyser allmänna 
koordinationsproblem på marknaden, är de styrmedel som framhålls av ekonomer oftast 
teknikneutrala. Med andra ord bedöms det som centralt att t.ex. via skatter och informativa 
styrmedel korrigera för de misslyckanden som existerar men i kostnadseffektivitetens namn 
finns ingen anledning att peka ut vilka teknologier som är mest effektiva (för det kan aktö-
rerna själva bedöma). För ingenjören är tekniken inte sällan själva utgångspunkten för diskus-
sionen om styrmedel, och här står i regel effektivitet (och inte kostnadseffektivitet) i förgrun-
den som ett viktigt kriterium för styrmedelsval. De systemoptimeringsmodeller som används 
(t.ex. reMIND) kan hjälpa till att identifiera ”optimala” tekniklösningar, och politikens 
uppgift är sedan att – t.ex. via subventioner och/eller standards – stödja introduktionen av 
dessa lösningar. Denna betydande skillnad i synen på styrmedel behöver också lyftas fram i 
framtida mångvetenskapliga forskningsprogram.  

Det bör ha framgått av denna rapport att forskning om energieffektiviseringens barriärer 
och politik är en komplex fråga, som förtjänar en mångvetenskaplig ansats. För att detta ska 
bli fruktbart krävs samtidigt en ökad förståelse för olika discipliners metoder och utgångs-
punkter. Framtida mångvetenskaplig program bör därför inte utgå från att ett sådant tvår-
disciplinärt samarbete med automatik kommer att fungera utan forskning som explicit går ut 
på att stöta och blöta olika perspektiv – utifrån t.ex. gemensamma fallstudier – bör ingå som 
en integrerad del av forskningen i programmet. Likväl krävs en förståelse hos samhällets 
beslutsfattare att forskningen inte kan leverera objektiva svar på vilka politiska åtgärder som 
bör prioriteras. Forskningen kan – och bör – dock kunna ge svar på vilka konsekvenser olika 
politiska beslut får och vilka trade-offs mellan olika politiska målsättningar som är värda att 
uppmärksamma.  

 

                                                 
9 Ingenjörers fokus på primärenergi (snarare än slutanvänd energi) motiveras av att det är användningen av 
primärenergi som avgör ”hur mycket av jordens resurser som tas i anspråk och därmed också hur stora utsläppen 
till mark, luft och vatten blir,” (SOU 2008:25, s. 20). För en ekonom bör dock dessa utsläpp i stället internali-
seras direkt (se avsnitt 2.2), och de ökade kostnader som detta innebär för t.ex. primärenergitillförseln kommer 
att via prissystemet påverka slutanvändarnas incitament att förändra sin användning av energi.  
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