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Förord 
Föreliggande dokument är ett utkast och ingår i det material som 

Energimyndigheten offentliggör för skriftligt samråd. Dokumentet är en del av 

uppgiften att ”Analysera marknadens funktionssätt, bl.a. med avseende på 

omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå 

åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet”. 

Dokumentet innehåller bearbetningar av certifikatmarknadsstatistik, uppgifter 

som tillsammans med synpunkter från samrådet och andra underlag kommer att 

ligga till grund för själva analysen. Det ska alltså observeras att dokumentet inte 

innehåller någon direkt analys eller diskussion av marknadens funktionssätt. 

Energimyndigeten tar tacksamt emot alla typer av konstruktiva kommentarer 

kring detta material. I synnerhet är vi intresserade av kommentarer och tolkningar 

av de presenterade uppgifterna. Några av de frågeställningar som kommer att 

beröras presenteras i avsnitt 1.2. 

Synpunkter som bedöms vara relevanta kommer att användas som underlag i det 

vidare utredningsarbetet. Någon separat redovisning av inkomna synpunkter 

kommer inte att ske. Tänk på att alla handlingar som sänds till Energimyndigheten 

blir offentliga och att myndigheten kan komma att referera till era synpunkter i 

kommande publikationer. 

Observera att hela dokumentet är preliminärt. Sakuppgifter, resonemang och 

innehåll i övrigt kan komma att ändras efter samråd och övrig granskning. 
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1 Inledning  

En av uppgifterna i Kontrollstation för elcertifikatsystemet är att ”analysera 

marknadens funktionssätt, bl.a. med avseende på omsättning, likviditet, antal 

aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå åtgärder för att ytterligare 

förbättra funktionssättet”.  Flera av dessa frågor har diskuterats i tidigare 

kontrollstationer och utredningar och ett antal tänkbara förändringar av systemet 

har presenterats, men inte ansetts motiverade. Syftet med detta kapitel är att mot 

bakgrund av aktuell statistik och annan information göra en bedömning av om 

marknaden fungerar på ett tillfredsställande sätt eller om det finns anledning att 

aktualisera användandet av någon av de åtgärder som tidigare beskrivits men inte 

använts. Mot bakgrund av att elcertifikatsystemet i allmänhet anses fungera bra 

och ska användas under en begränsad period är dock utgångspunkten att systemets 

stabilititet och funktion inte ska äventyras genom ändringar om det inte finns 

mycket övertygande skäl. 

1.1 Elcertifikatsystemet  

Syftet med elcertifikatsystemet är att på ett kostnadseffektivt sätt öka 

produktionen och användandet av förnybar el i enlighet dels med Sveriges 

nationella mål om 25 TWh mer förnybar elproduktion 2020 jämfört med 2002 och 

dels ett gemensamt mål med Norge. Enlig det senare ska 26,4 TWh mer förnybar 

el produceras 2020 jämfört med 2012. Finansieringen ska delas lika mellan 

länderna genom att varje land annullerar elcertifikat motsvarande 13,2 TWh 

förnybar el 2020 och motsvarande 198 TWh mellan 2012 och 2035.  

Merkostnaden för denna produktion ska via elcertifikatsystemet slussas från 

producenter till elanvändare utan att några onödiga samhällsekonomiska 

kostnader uppstår. Ett villkor för att systemet ska sägas fungera effektivt i detta 

avseende är att certifikatpriset motsvarar den förväntade prisskillnaden 

(marginalkostnaden) mellan konventionellt producerad el och förnybar el samt en 

bedömning av den faktiska produktionskapaciteten (i relation till efterfrågan) 

närmare målåren. På kortare sikt kan priset påverkas av kortsiktig knapphet samt 

p.g.a. variationer i elanvändningen. Detta förutsätter att marknaden inte 

systematiskt gör felaktiga bedömningar av framtiden. En väl fungerande marknad 

innebär att de certifikat som finns snabbt kan finna den bäst lämpade ägaren vilket 

i sin tur innebär att prisnivån snabbt kan anpassas. Marknadens aktörer är betjänta 

av korrekt och kontinuerligt uppdaterad information. Prissignalen behöver därför 

vara korrekt och uppdateras frekvent. Tröghet i detta avseende innebär dels 

kortsiktiga allokeringsförluster och dels svårigheter att fatta långsiktiga 

investeringsbeslut. Att en kommande prisökning inte prisas in direkt får till följd 

att den produktionskapacitet som senare kommer att behövas byggs med kortare 

tidsperspektiv än vad som egentligen skulle vara nödvändigt eller eventuellt inte 

alls om. Omvänt kommer tröghet när det gäller att uppfatta en tendens till vikande 
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pris att innebära att viss kapacitet byggs för tidigt eller kanske i onödan. 

Missuppfattningar om den framtida prisnivån kan också medföra att ”fel” 

anläggningar kommer in i systemet och påverkar kostnadseffektiviteten. 

Ytterligare en förutsättning för att marknaden ska kunna fungera effektivt är att 

ingen aktör har så stort inflytande på marknaden att denne kan påverka priset själv 

En säljare med marknadsmakt, skulle t.ex. ha möjlighet att sälja elcertifikaten 

dyrare än vad produktionskostnaden motiverar. Utöver att gynna säljaren på 

köparens bekostnad skulle detta kunna innebära att kostnaden för att använda el 

ökar till en omotiverat hög nivå med, givet en viss priskänslighet hos efterfrågan, 

en elanvändning som är lägre än optimalt.  

Under perioden 2008-2012 låg spotpriset på elcertifikat grovt sett i intervallet 

150-350 kr. Per kWh motsvarar detta 15-35 öre. Utifrån perspektivet om 

marknadens funktionssätt är naturligtvis frågan om priset och dess variation kan 

motiveras. 

Utbudet av elcertifikat skapas av produktionen av förnybar el. Efterfrågan på 

elcertifikat skapas genom tvinga kvotpliktiga elanvändare att köpa certifikat i en 

given proportion (kvot) till deras elanvändning. Som beskrivits ovan är de 

övergripande målen fasställda i TWh medan den årsvisa annulleringen fastställs i 

relation (kvot) till elanvändningen för flera år i taget
1
. Då elanvändningen varierar 

på ett sätt som är svårt att prognosticera exakt och det är svårt att åstadkomma en 

helt jämn utbyggnadstakt kan utbud och efterfrågan i regel inte balanseras på så 

kort sikt som ett år. För att undvika alltför risk för bristsituationer och höga priser 

krävs därför antingen möjlighet att använda certifikat senare (sparande) eller att 

använda ej ännu utfärdade certifikat (uppskov). Idag är det möjligt att jämna ut 

utbudet med hjälp av sparande medan det inte finns någon motsvarande funktion 

för lån om man bortser från att den årsvisa annulleringen ger ett slags kortfristigt 

uppskov. Däremot är det i princip möjligt för aktörer att göra upp låneavtal 

bilateralt utan inblandning av någon av de organisationer som administrerar 

elcertifikatsystemet, men detta innebär ju inte något förtida utnyttjande av ej 

utfärdade certifikat.  

Balanseringsmekanismer som jämnar ut förhållandet mellan utbud och efterfrågan 

över tiden kan också förväntas ha en prisstabiliserande effekt och är därför viktiga 

för marknadens funktion.  

Utan dylika balansmekanismer måste man på något sätt möjliggöra friköp från 

kvotplikt (fast kvotpliktsavgift) om man vill försäkra sig mot alltför högra priser. 

Bortsett från de höga kostnaderna för kvotpliktiga, sänka elanvändningen och 

skapa en samhällsekonomisk förlust skulle en situation med få certifikat och högt 

                                                 
1
 Efterfrågan justeras vid s.k. kontrollstationer, vilka genomförs med fyraårsintervaller.  
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pris också kunna innebära att dyr produktion av förnybar el kommer in i systemet 

”för tidigt” (ej kostnadseffektivt).  

Pristak har tidigare prövats och befunnits påverka prisbildningen på ett negativt 

sätt och avskrevs som möjlighet i den förra kontrollstationen (referens). För att 

undvika alltför höga priser återstår då endast möjligheten att hålla en reserv 

(spara) som minimerar risken för brist. Under utbyggnadsfasen (till ca 2020) 

behöver reservens storlek anpassas till möjliga avvikelser från den tänkta linjära 

utbyggnadstakten och avvikelser från normalårsproduktion (hur stor är den) och 

prognosfel för kvotpliktig förbrukning. Därefter kan reserven minskas och 

behöver endast anpassas till befintliga anläggningars varierande årsproduktion och 

prognosfel för kvotpliktig förbrukning. 

Behovet av en reserv innebär i någon mening att producenter av förnybar el får 

vänta på ersättningen, vilket innebär en ränteförlust för dem, samtidigt som 

elanvändarna kan senarelägga delar av kostnader för att köpa elcertifikat, vilket 

ger dem en räntevinst. Detta är dock en fördelningsfråga som är irrelevant ur 

samhällsekonomisk synvinkel och dessutom kan tänkas balanseras upp av en 

prisanpassning. Det är dock av betydelse att reserven förvaltas av dem som har 

bäst förutsättningar att på detta sätt minska sin tillgång till likvida medel och bäst 

möjlighet att hantera den risk som en orealiserad tillgång (här certifikat) utgör. 

Möjligheten för aktörerna att själva välja när de vill byta pengar mot certifikat och 

omvänt är betydelsefull.  För att aktörer ska slippa att själva ”agera bank” är det 

viktigt att med en god likviditet på elcertifikatmarknaden och goda möjligheter att 

använda elcertifikat som säkerhet för lån. Likviditet är också en förutsättning för 

att förväntade framtida prisförändringar ska kunna ”prisas in” tidigt och på så sätt 

jämna ut prisrörelsen över tiden. 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna kommer i ett senare skede att analyseras och diskuteras i 

avsnitt 3. 

Utifrån ovanstående beskrivning av elcertifikatsystemet, uppdragstexten i 

regleringsbrevet, frågor i tidigare utredningar (Energimyndigheten, 2010, s. 81) 

och synpunkter som framfördes på den hearing som hölls våren 2013 

(Energimyndigheten, 2013) har frågeställningar formulerats. Frågeställningarna 

har också valts för att motsvara analyser i den norska kontrollstationen. 

1 Vad betyder reserven för systemets funktion? 

2 Är marknaden tillräckligt likvid för att motiverade transaktioner ska kunna 

utföras?  

3 Vad säger priset om marknadens funktion?  
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4 Fungerar kvotpliktsavgiften bra med avseende på kvotpliktsuppfyllnad och 

eventuell prispåverkan?  

5 Finns aktörer med marknadsmakt? 

6 Finns det behov av åtgärder för att förbättra marknadens funktionssätt?  

7 Fler frågor?? 

2 Analys  

2.1 Antal certifikat och omsättning 

År 2012 utfärdades ca 21 miljoner certifikat i Norge och Sverige. Antalet 

utfärdade certifikat och överföringar (ägarbyten) i Cesar framgår av Tabell 1.  

Av tabellen framgår också att antalet överföringar har ökat något över tiden. Det 

finns alltså visst fog för att påstå att certifikat handlas mer idag än tidigare. Nivån 

är dock fortfarande låg; det sker bara ca dubbelt så många ägarbyten som det 

utfärdas certifikat.  

Tabell 1 Antal utfärdade och överförda certifikat. Källa: Cesar 

År 
Antal 
överförda 

Antal 
utfärdade 

Överföringar per utfärdat 
certifikat 

2003 2 655 300 5 637 160 0,47 

2004 14 976 553 11 048 355 1,36 

2005 14 287 311 11 297 649 1,26 

2006 17 425 589 12 156 798 1,43 

2007 23 974 596 13 256 286 1,81 

2008 28 729 502 15 041 291 1,91 

2009 29 883 745 15 569 375 1,92 

2010 29 670 495 18 058 765 1,64 

2011 36 078 963 19 803 880 1,82 

2012  46 228 231 21 510 672 2,15 
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Figur 1 Säsongsvariation omsättning 2009-2012. Bearbetning av data från SKM 

 

Svensk kraftmäkling (SKM) redovisar uppgifter om veckovis omsättning av 

elcertifikat.  Om man rensar omsättningen från den trend som förklaras av en 

ökande certifikatmängd och något fler ägarbyten per certifikat framträder som 

framgår av Figur 1 ett visst säsongsmönster. Den heldragna linjen visar hur 

avvikelsen från trenden ser ut i genomsnitt under åren 2009-2012. Den streckade 

linjen är en utjämning som lagts till för att enklare se säsongsvariationen grova 

drag. Omsättningen är relativt stor i början på året för att sedan avta. Strax innan 

sommarsemestern ökar omsättningen under en kort period för att sedan avta 

kraftigt under semesterperioden. Under hösten är omsättningen återigen 

betydande för att sedan minska under jul och nyår.  

2.2 Prisets relation till kvotpliktsavgiften 

Figur 2 visar hur spotpriset, det volymvägda årsgenomsnittet (Cesar) och 

kvotpliktsavgiften utvecklar sig över tiden. Att det volymvägda årsgenomsnittet i 

stor utsträckning ändras stegvis beror på att certifikat som köps på kontrakt 

levereras och överförs i nära samband med annulleringen. Kvotpliktsavgiften är 

1,5 gånger det volymvägda årsgenomsnittet (per 1 april). Figuren visar att 

kvotpliktsavgiften oftast har legat betydligt högre än spotpriset på elcertifikat. 

Under 2008-2009 ligger spotpriset i grafen över kvotpliktsavgiften, men då ska 

man komma ihåg att detta pris egentligen ska jämföras med nästa periods 

kvotpliktsavgift, som är betydligt högre. 
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Figur 2 Spotpris, volymvägt årsgenomsnitt och kvotpliktsavgift 

 

Figur 3 visar skillnaden (i kvadrat) mellan spotpriset och det volymvägda 

årsgenomsnitt som börjar ”byggas upp” efter annulleringen. Tolkningen av 

figuren försvåras av att spotpriset påverkar det volymvägda årsgenomsnittet. 

Påverkan är som störst strax efter annulleringen, då varje prisobservation har en 

relativt stor betydelse för genomsnittet. I detta skede blir avvikelsen mellan 

spotpris och genomsnitt per konstruktion mindre. Efter hand som tiden går byggs 

alltmer historiska priser in i genomsnittet, varför enstaka prisnoteringar får svårare 

att slår igenom, med följden att avvikelser blir lättare att urskilja. Sambandet 

mellan spotpris och det volymvägda årsgenomsnittet försvagas dock av att det 

senare även baseras på terminshandeln.  

 

Figuren tyder på att priset rör sig relativt fritt i förhållande till det framväxande 

årsgenomsnittet strax efter annulleringen för att sedan närma sig årsgenomsnittet. 

Efter årsskiftet verkar prisrörelsen öka igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

v
1
4

v
1
4

v
1
4

v
1
4

v
1
4

v
1
4

v
1
4

K
r 

År 2006-2012 

Spot elcert

Volymvägt genomsnitt
Cesar v14-v13

Kvotpliktsavgift



     
Handling Datum 9 (17)  
Utkast version 1.0 – Kontrollstation för 

elcertifikatsystemet 2015 2013-10-24 

    

    
  

 

 

    

 

Figur 3 Spotprisets kvadrerade avvikelse från volymvägt årsmedel (Cesar) v14-v13 

 

2.3 Prisets variation 

Volatilitet på en marknad uppstår om prisets bestämningsfaktorer skiftar över 

tiden och om sådana förändringar blir kända med så kort varsel att 

prisförändringen inte jämnas ut över tiden. En annan orsak kan vara att aktiviteten 

på marknaden är så liten så att tillgänglig information inte sprids och utnyttjas 

omedelbart.  

Priset på en välfungerande marknad bör inte variera mycket mer än de variabler 

som är prisets fundament (Elton & Gruber, 1995, s. 437). Elcertifikatprisets 

varians ska teoretiskt sett vara en funktion av bestämningsfaktorernas varianser 

och kovarianser och endast genom att beräkna dessa, samt känna till på vilket sätt 

faktorerna påverkar priset, kan en exakt jämförelse göras. För att bedöma om 

variationen i priset på elcertifikat är rimlig nöjer vi oss dock med en jämförelse 

med priset på el, kvotpliktig elanvändning samt överskottet. Vidare görs en 

bedömning av hur prisvariationen skiftar över året. Dessutom görs en jämförelse 

med variationen i ett index över aktiemarknaden. Orsaken till att jämförelsen görs 

är inte att elcertifikatpriset bedöms påverkas av detta index, utan endast för att 

kunna bedöma om elcertifikatprisets volatilitet på något anmärkningsvärt sätt 

skiljer sig från volatiliteten hos andra typer av tillångar.  
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Figur 4 Spotprisets kvadrerade avvikelse från långsiktig trend (spotprisets volymvägda 

glidande årsmedelvärde). 

 
I Figur 4 visas hur det aktuella spotpriset förhåller sig (kvadrerat) till den mer 

långsiktiga trenden. Detta säger något om prisets variation över året. Den 

långsiktiga prisrörelsen är mätt som volymvägt 52 veckors glidande medelvärde 

för sportpriset.  Prisrörelserna varierar relativt kraftigt över året. Efter 

annulleringen vecka 14 sker prisrörelser som avviker från den dittills rådande 

trenden, men avvikelserna blir mindre och mindre fram till årsskiftet och håller 

sig därefter på en begränsad nivå tills nästa annullering. 

Den första jämförelsen görs mellan priset på elcertifikat och priset på el. 

Spotpriset på elcertifikat (observerat per vecka) låg under 2008-2012 på i 

genomsnitt 250 kr. Under samma period var priset på el (Nordpools sverigepris) i 

genomsnitt 429 kr per MWh.  Priserna skiljer sig alltså i genomsnitt med en faktor 

ca 1,7. Med detta som utgångspunkt kan vi titta på variationen för de båda 

priserna, vilken skulle kunna betraktas som lika om förhållandet mellan prisernas 

respektive varianser motsvarade kvadraten på den relativa skillnaden i 

medelvärde
2
 (1,7

2
=2,9).  

 

Jämförelsen av elpriset och elcertifikatprisernas varianser redovisas i Tabell 2. 

Varianser har beräknats på ursprungsvariablerna, på ett volymvägt 52 veckors 

glidande årsgenomsnitt, som får representera den långsiktiga prisutvecklingen, 

samt på variationen kring det glidande årsgenomsnittet, som får representera den 

kortsiktiga prisvariationen. Av tabellen framgår att elprisets varians totalt är 6,8 

gånger högre än elcertifikatprisets varians, vilket är en större skillnad än den som 

motiveras av prisernas olika storleksordning (3,6). Totalt sett varierar alltså 

elcertifikatpriset mindre än elpriset. Att det förhåller sig på detta sätt beror på att 

                                                 
2
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elpriset rör sig betydligt mer än elcertifikatpriset på kort sikt. Däremot är den 

långsiktiga prisrörelsen hos elcertifikat större än motsvarande för elpriset när man 

korrigerat för nivåskillnaden. 

 

Tabell 2 Jämförelse av prisvariation el och elcertifikat (2009-2012) 

 Elpris (Norspool, 
spot) 

Elcertifikatpris (SKM, spot) Kvot (Kvot2) 

Min 67 140  
Max 1625 342  
Medel 413 kr/MWh 231 kr/st 1,9 (3,6) 
Varians totalt 27578 4058 6,8 

Medel volymvägt glidande 
årsgenomsnitt 

454 250 1,8 (3,2) 

Varians volymvägt 
glidande årsgenomsnitt 

7155 3765 1,9 

Medel avvikelse kring 
glidande årsgenomsnitt 

-41 -18 2,3 (5,3) 

Varians avvikelse kring 
glidande årsgenomsnitt 

22046 764 28,9 

 

Att elpriset totalt sett varierar mer än priset på elcertifikat beror enligt denna enkla 

jämförelse på betydligt större kortsiktiga svängningar; avvikelserna kring det 

glidande medelvärdet är mycket större hos elpriset än hos priset på elcertifikat, 

vilket också framgår när man betraktar de båda tidsserierna (se figur i kapitlet om 

historisk utveckling). Jämfört med el varierar priset på elcertifikat dock relativt 

mycket över längre perioder.  

 

Tabell 3 Jämförelse prisvariation kvotpliktig elanvändning och elcertifikat (2009-2012) 

 Kvotpliktig  elanvändning 
(2004-2011) 

Elcertifikatpris (SKM, spot) Kvot (Kvot2) 

Min  140  
Max  342  
Medel 95 TWh/år 231 kr/st 0,4 (0,16) 
Varians totalt 6,5 4058 0,002 

Medel volymvägt glidande 
årsgenomsnitt 

 250  

Varians volymvägt 
glidande årsgenomsnitt 

 3765  

Medel avvikelse kring 
glidande årsgenomsnitt 

 -18  

Varians avvikelse kring 
glidande årsgenomsnitt 

 764  

 

Variationen i kvotpliktig elanvändning (Tabell 3) är jämfört med 

elcertifikatprisets variation låg. Det kan alltså konstateras att elcertifikatpriset vid 

denna jämförelse varierar mer än den kvotpliktiga elanvändningen.  
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Tabell 4 Jämförelse av prisvariation på OMX Nordic 40 index
3
 och elcertifikat (2009-2012) 

 OMX Nordic 40 Elcertifikatpris (SKM, spot) Kvot (Kvot2) 

Min 500 140  
Max 1139 342  
Medel 913 231 kr/st 3,7(13,7) 
Varians totalt 20019 4058 1,4 

Medel volymvägt glidande 
årsgenomsnitt 

894 250 3,6 (13,0) 

Varians volymvägt 
glidande årsgenomsnitt 

12274 3765 3,3 

Medel avvikelse kring 
glidande årsgenomsnitt 

18 -18 -1(1) 

Varians avvikelse kring 
glidande årsgenomsnitt 

16149 764 21,1 

 

Av Tabell 4 framgår att den kortsiktigt variationen i börsindexet OMX Nordic 40 

är större än för elcertifikatpriset. När det gäller den långsiktiga variationen är 

denna dock större för elcertifikatpriset än för OMX Nordic 40. (Samma mönster 

som för elprisjämförelsen). 

 

2.4 Reservens inverkan på prisnivån 

Vid elcertifikatsystemets bortre tidsgräns 2035 ska alla utgivna certifikat vara 

annullerade.  Efterfrågan på elcertifikat är med detta tidsperspektiv helt fix, men 

kan på lite kortare sikt (1-5 år) avvika från den planerade nivån eftersom 

elanvändningen kan avvika från den prognos som kvoterna baserats på. Att 

reserven av denna anledning kan öka borde dock endast ha en mindre påverkan på 

utbyggnadstakten och det långsiktiga priset. För aktörerna bör detta vara relevant 

endast genom att den överföring av kapital från elanvändare till producenter som 

elcertifikatsystemet handlar om sker lite senare. Det relevanta för 

utbyggnadstakten borde teoretiskt sett vara hur mycket utbyggnad som fortfarande 

krävs för att klara målen. Att tidigare utgivna certifikat inte annullerats är ur detta 

perspektiv endast betydelsefullt om det tyder på en för snabb utbyggnadstakt, inte 

om det beror på en lägre efterfrågan än beräknat.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Prisindex för de fyrtio mest omsatta aktierna på börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik 

och Stockholm, . 
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Figur 5 Reserv och glidande volymvägt årsmedel (Cesar) 

 
Som framgår av Figur 5 förefaller det finnas en negativ samvariation mellan det 

bidrag till reserven som en snabbare utbyggnad än beräknat bidrar med och pris. 

(Priset mäts som glidande medelvärde i Cesar, vilket gör att kortsiktiga 

svängningar inte framträder.) En tolkning av detta är att marknaden anpassar 

utbyggnaden till prisläget. I takt med att produktionskapaciteten ökar avtar priset, 

vilket blir en signal att bromsa upp utbyggnaden. Båda variablerna förefaller röra 

sig i relativt kraftiga och långa cykler. Att elcertifikatpriset inte är speciellt rörligt 

på kort sikt, men rör sig jämförelsevis kraftigt över längre perioder visades ovan. 

Här kan det konstateras att detta motsvaras av relativt långsamma rörelser i 

förhållandet mellan faktisk och antagen utbyggnadstakt. Detta visar att 

utbyggnadstakt och pris endast på relativt lång sikt anpassar sig till den tänkta 

utbyggnadstakten och att avvikelser på kortare sikt kan bli relativt stora. 

2.5 Mönster i priset 

På en effektiv marknad sker alltid de transaktioner som kan motiveras utifrån 

befintlig information, vilket innebär att denna information avspeglas i priset. 

Aktörer med behov av att annullera eller med god förmåga att förvalta certifikat 

ska ha kunnat köpa certifikat och aktörer med behov av likvida medel ska ha 

kunnat sälja certifikat. På en ineffektiv marknad skulle köp- och säljbehov förbli 

ouppfyllda, vilket innebär en ineffektiv fördelning av certifikat och likvida medel 

mellan olika aktörer.   
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Att all tillgänglig information används direkt på en effektiv marknad innebär att 

det inte går att förutse prisets fortsatta utveckling. Det enda som kan motivera en 

prisförändring är ny, okänd information. Om en marknad är effektiv kan alltså 

testas genom att undersöka om det finns möjlighet att förutspå framtida 

prisrörelser utifrån befintlig information, t.ex. genom att analysera prismönster.  

Det förefaller som att priset på elcertifikat över året rör sig enligt ett mönster som 

tenderer att återkomma år efter år. I Figur 6 visas hur priset olika veckor avviker 

från ett femveckors glidande medelvärde, d.v.s. hur mycket högre eller lägre 

priset är än genomsnittet för de närmast föregående fem veckornas spotpris. Något 

som skulle kunna vara ett mönster är att priset är lägre än trenden under maj-juni 

för att sedan ligga över trenden under juli och augusti (ca).  

Figur 6 Säsongsvariation spotpris. Bearbetning av data från SKM.  

 

En indikation på att prisförändringar kan prognosticeras är att uppgångar tenderar 

att följa på uppgångar, nedgång på nedgång i en omfattning som inte är 

slumpmässig. Ett enkelt test baseras på hur många obrutna upp- eller nedåtgående 

trender (runs) det finns i en prisserie av viss längd ” (Elton & Gruber, 1995, s. 

417). Genom att beräkna det faktiska antalet obrutna trender och jämföra med det 

antal som man hittar i en serie av oberoende prisobservationer kan man se om 

prisrörelser tenderar att följa på varandra i något speciellt mönster. Om priset ofta 

rör sig på samma sätt flera perioder i rad kommer man att observera få runs, 

medan priser som snabbt svänger fram och tillbaka ger många runs. 

I spotprisdatat för 2008-2012 finns ett mindre antal runs än vad som skulle 

förekomma om det inte systematiskt gick att förutse prisutvecklingen. Detta 

innebär att man ofta kan förvänta sig att den rådande pristrenden håller i sig, d.v.s. 

att uppgång följs av uppgång och vice versa.  
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Förekomsten av smärre prismönster innebär dock inte nödvändigtvis att 

elcertifikatmarknaden är ineffektiv. Det kan också bero på att 

transaktionskostnader gör det olönsamt att försöka exploatera mönstret Enligt  

(Elton & Gruber, 1995, s. 411). Dessutom är större aktörer (både köpare och 

säljare) riskaverta och har riskpolicies som innebär att spotmarknaden undviks till 

förmån för längre kontrakt (Sweco, 2010b, s. 19).  I fallet elcertifikat, där den 

handlade volymen är relativt liten, är det t.ex. dessutom möjligt att priserna alltför 

snabbt skulle påverkas av handel för att det skulle vara lönsamt.  

2.6 Marknadskoncentration 

Kostnaden för den förnybara elproduktionen skulle kunna påverkas att vissa 

aktörer har marknadsmakt eftersom en säljande aktör med marknadsmakt säljer 

mindre än optimalt till ett högre pris än optimalt. Elanvändarens kostnad för el 

kommer då inte att motsvara marginalkostnaden, varför elanvändningen blir för 

låg och en samhällsekonomisk förlust uppstår. Dessutom sker en omfördelning 

från köpare (elkonsument) till säljare. Om kvoten dessutom är satt utan att beakta 

detta, måste kvoten senare justeras upp för att nå målet. Dessutom skulle 

marknadsmakt på elcertifikatmarknaden ge en onödig samhällekonomisk kostnad 

om det gjorde att dyrare produktion togs i drift innan billigare och därmed 

äventyrade systemets kostnadseffektivitet. 

Ett sammanfattande mått över koncentrationen på säljar- och köparsidan ges av 

Herfindahls index, vilket är summan av den kvadrerade marknadsandelen.
4
 Av 

Tabell 5 framgår att marknadskoncentrationen generellt sett är låg och allra lägst 

på säljarsidan. Av naturliga skäl föll indexet 2012 då antalet aktörer ökade p.g.a. 

att Sverige och Norge fick en gemensam marknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 En marknad med endast en aktör får indexet 1. 
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Tabell 5 Marknadskoncentration Herfindahls index 

 

Kvotplikt 
(antal 

certifikat) 

Herfindahl 
kvotpliktiga 

(köpare) 

Utfärdade 
certifikat 

Herfindahl 
utfärdade 

(säljare) 

2003 4 522 766 0,05 5 637 160 0,03 

2004 7 865 223 0,05 11 048 330 0,03 

2005 10 129 197 0,06 11 297 643 0,03 

2006 12 398 511 0,05 12 156 798 0,03 

2007 14 487 979 0,05 13 256 211 0,03 

2008 15 327 307 0,05 15 041 291 0,03 

2009 15 409 690 0,05 15 569 375 0,03 

2010 17 535 630 0,05 18 058 765 0,02 

2011 16 555 210 0,05 19 803 880 0,02 

2012*  16 296 244 0,04 21 426 898 0,01 

*Inkl Norge 
 
 
 
 

   

3 Diskussion  

Text till detta avsnitt kommer senare. Indelningen baseras på 

frågeställningarna i avsnitt 1.2.  

1 Vad betyder reserven för systemets funktion? 

2 Är marknaden tillräckligt likvid? 

3 Vad säger priset om marknadens funktion? 

4 Fungerar kvotpliktsavgiften bra? 

5 Finns aktörer med marknadsmakt? 

6 Finns det behov av åtgärder för att förbättra marknadens funktionssätt?  

7 M.m. 
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