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Abstract 
The real estate sector accounts for a large part of the negative environmental impact in society, therefore 
the sector requires a shift towards a more environmentally sustainable growth. To eliminate the negative 
environmental impact, the use of market-based instruments will be discussed. This paper aims to 
investigate potential effects of economic instruments in the residential real estate market.  
 
In the vehicle sector the focus has been to increase energy efficiency through various economic 
instruments. This paper examines how similar instruments would be applicable in the real estate sector 
and the potential effects of environmental differential real estate tax are being ex-ante evaluated in two 
potential main formations: a yearly environmental differential real estate tax and a transaction based 
differential real estate tax, analyzed against an altered energy tax. 
 
The paper indicates that the three taxation measures can be found to have desired effects for individuals 
whom act utility-maximizing and change their behavior when costs are increasing, causing demand for 
energy efficient investment and thus energy efficient buildings to increase. This consequently leads to an 
increase in energy efficiency in new construction as well as in the existing stock. As a result to the 
uncertainty that exist on consumer level regarding energy investments and their impact on buildings, the 
two formations of environmental differential real estate tax risk add further uncertainty to the market, 
thus there is a time lag between potential energy investments and the point in time when the measures 
have achieved their purpose. As a result of the low mobility in the real estate market the transaction 
based real estate tax can furthermore be considered to be ineffective, as it is only occurring during real 
estate transactions and thus affects only a small part of the existing stock. Energy market failures can 
possibly be corrected by an altered energy tax, since the cost of energy directly increases. The external 
effects are therefore reflected in the consumer energy cost. Similar to implications from the vehicle 
sector the altered energy tax can be considered the most effective measure, although it can be combined 
with other environmental differentiated taxes. The existing uncertainty at the time of the decision 
regarding energy efficiency between energy investments and the resulting operation and tax costs 
savings, therefore implies that the tax measures desirable effects not are certain.  
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Sammanfattning 
Fastighetssektorn står för en stor del av den negativa miljöpåverkan i samhället, således behöver sektorn 
en omställning mot en mer miljöanpassad och långsiktig utveckling. För att minska den negativa 
miljöpåverkan kan styrmedel tillgås. Detta examensarbete har till syfte att undersöka potentiella effekter 
av ekonomiska styrmedel i bostadssektorn. 
 
I fordonssektorn har fokus varit att öka energieffektiviseringen genom ekonomiska styrmedel. Studien 
undersöker hur liknande styrmedel kan vara applicerbara även i fastighetssektorn, samt potentiella 
effekter av detta. Miljödifferentierad fastighetsskatt i två olika potentiella huvudutformningar: en årlig- 
respektive en transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt, analyseras ex-ante gentemot en 
förändrad energiskatt. 
 
De tre skatteåtgärderna som behandlas kan ha önskvärd effekt på individer som agerar 
nyttomaximerande, vilket följaktligen kan leda till att energieffektiviseringen i nyproduktion och i det 
befintliga beståndet ökar. Till följd av osäkerhet som figurerar på konsumentnivå avseende 
energieffektiva investeringar och dess inverkan, riskerar de två formerna av miljödifferentierad 
fastighetsskatt att addera ytterligare osäkerhetsmoment till marknaden då det föreligger tidsförskjutning 
mellan eventuell energiinvestering och den tidpunkt då investeringen anses lönsam. Med anledning av 
fastighetsbeståndets trögrörlighet anses den transaktionsbaserade miljödifferentierade fastighetsskatten 
inte effektiv då den enbart är aktiv vid transaktionstillfället och således enbart påverkar en liten del av det 
befintliga beståndet till energieffektivisering. Misslyckanden på energimarknaden förmodas vara möjliga 
att korrigera i viss utsträckning av en förändrad energiskatt, då kostnaden för energikonsumtion ökar i 
direkt bemärkelse. De externa effekterna avspeglas således i konsumentens energikostnad. Likt 
fordonssektorns implikationer är den mest effektiva åtgärden förändrad skatt på energi, även om den kan 
kombineras med de miljödifferentierade skatterna. Den osäkerhet som föreligger hos individer mellan 
initial energiinvestering och framtida besparing av drift- respektive skattekostnader, implicerar att 
skatteåtgärdernas effekt på marknaden inte är säker. 
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1. Inledning 
Med anledning av den negativa påverkan på miljön och den relativt höga energianvändningen från 
fastighetsbeståndet kommer detta examensarbete att analysera potentiella åtgärder i form av 
ekonomiska styrmedel för begränsad miljöpåverkan och huruvida dessa åtgärder har potential att styra 
fastighetssektorn mot hållbarhet. 
 
Förenta Nationerna (FN) har konstaterat att jordens klimat blir allt varmare med anledning av hastig 
befolknings-, socioekonomisk- och teknisk utveckling. Människan står bakom merparten av 
temperaturökningen de senaste sextio åren. Den globala uppvärmningen har lett till en ökad 
medeltemperatur på 0,9 grader Celsius sedan i början av 1900-talet, vilket påverkar både samhälle och 
ekosystem (Naturvårdsverket, 2015a). Framtida utsläpp kommer med stor sannolikhet att leda till 
uppvärmning av större storlek än vad som skett. Konsekvenser för samhälle och ekosystem kommer 
generellt att bli fler och mer omfattande ju fortare uppvärmningen sker. Koncentrationen av växthusgaser 
har stigit till nivåer som inte påträffats under modern tid och koncentrationen av koldioxid har ökat med 
fyrtio procent sedan förindustriell tid (Naturvårdsverket, 2014a). 
 
En förklaring till att miljöutsläpp och överutnyttjande av naturresurser existerar och ökar globalt är att 
priset på nyttjande av naturresurser och miljöutsläpp inte återspeglar den faktiska samhällsekonomiska 
kostnaden som dessa orsakar. Det är således svårt att motivera att producera och konsumera mer 
miljöanpassat då miljön är en kollektiv vara. De marknadsmisslyckanden som uppstår beror av de externa 
effekternas påverkan på miljön (Naturvårdsverket, 2012a). 
 
För att korrigera marknadsmisslyckanden kan styrmedel tillgås. Styrmedel används för att påverka 
aktörers beteende till att naturresurser används mer effektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
(Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006). Den svenska klimatpolitiken är uppbyggd av mål, 
styrmedel gemensamma för Europeiska Unionen (EU) samt styrmedel på nationell nivå. I Sverige finns tre 
övergripande energi- och klimatpolitiska mål till år 2020: (1) andelen förnyelsebar energi ska vara minst 
50 procent av den totala energianvändningen, (2) energiintensiteten (tillförd mängd energi i förhållande 
till bruttonationalprodukt, BNP) ska minska med 20 procent mellan år 2008 och 2020, (3) utsläppen av 
växthusgaser ska vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. Dessa mål utgår från EU:s klimatpolitiska 
mål, men är i vissa avseenden mer framåtsträvande. När de övergripande energimålen är givna är det en 
nationalekonomisk utmaning för samhället att nå dem så effektivt som möjligt (Konjunkturinstitutet, 
2013). Den svenska klimatpolitiken lägger stor tonvikt vid ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatt 
och utsläppshandel, för att uppnå dessa mål (Naturvårdsverket, 2015a). 
 
Fastigheter är en vara som är mer reglerad än andra varor. Betydelsen av fastigheter för samhället gör 
fastighetsöverlåtelsen viktig och komplicerad. Fastighetsmarknaden har många enskilda särdrag: alla 
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objekt är unika, lägesbestämda (omgivningen har stor marknadsbetydelse), har lång varaktighet och 
kräver stor kapitalinsats. Med anledning av att fastigheter kräver stor kapitalinsats är köpen ofta 
låneinvesterade (låneform som har betydelse för marknads- och prisnivåer). Utbudet av fastigheter 
karaktäriseras även av trögrörlighet, en omsättning om cirka 3-5 procent av beståndet per år. Objekten 
kan även ha bristfällig och eftersläpande marknadsinformation (vilket kan skapa osäkerhet) och utdragna 
överlåtelseprocesser med många parter (rådgivare och experter involverade i olika former och faser) 
inblandade. Fastigheter påverkas även av samhällskontroll i form av omfattande fiskala och legala 
regleringar (jmf Lind & Persson refererade i Fastighetsnomenklatur, 2011, s. 40). Fastighetsmarknaden 
har sin grund i det befintliga beståndets beskaffenhet då marknaden i huvudsak är en 
andrahandsmarknad (ibid., s. 231). 
 
Fastighetssektorn behöver en omställning mot en miljöanpassad och långsiktig utveckling. Trots många 
insatser och diverse åtgärder finns det inte tillräckligt med incitament på marknaden för att prioritera en 
sådan utveckling. Studier, både nationellt och internationellt, visar att energieffektivisering både är en 
nödvändig och en kostnadseffektiv åtgärd för att möta klimatutmaningen (Axelsson et al., 2015). 
Regeringens miljöberedning, Vetenskapliga Rådet (2008), föreslår en ökad användning av styrmedel som 
främjar energieffektivisering samt energisnålt byggande inom fastighetssektorn. Effektivisering innebär 
att få ut mer nytta av en mindre insats (Axelsson et al., 2015). Trots fördelar med informationskampanjer 
och andra liknande politiska åtgärder behöver dessa kompletteras med ett ekonomiskpolitiskt instrument 
för att influera konsumenters beteende i större utsträckning (Mandell & Wilhelmsson, 2011). Genom att 
skapa ekonomiska incitament för energieffektivisering i fastighetssektorn är förhoppningen att det skapas 
en marknadsanpassad omställning mot miljöanpassning och långsiktig utveckling. 
 
Det finns ekonomer som argumenterar för att återinföra fastighetsskatt, innebärande att fastigheter bör 
beskattas såsom kapitaltillgång. Fastigheter skiljer sig från andra kapitalvaror som konsumeras då 
fastigheter har lång livslängd och med anledning av att fastigheter ofta representerar stora värden 
(Öberg, 2008, s. 5-6). Köpet av en bostad syftar till individens boende men rör sig även om en 
kapitalplacering. Valet av bostad är i stor utsträckning ett val gällande sparande och investering, då 
hushållen ofta placerar delar av sina tillgångar i boendet. Ett sådant val indikerar att hushållen bedömer 
att nyttjandevärdet är minst lika stort som en avkastning av en alternativ placering (ibid.). Förespråkare 
för ett återförande av fastighetsskatten anser att en skatteväxling kan hjälpa till att stimulera den 
ekonomiska tillväxten. Sverige ligger högt inom EU vad gäller höga inkomstskatter. En skatteväxling till 
återinförd fastighetsskatt och sänkt inkomstskatt kan innebära stabila inkomster och fortsatt främjande 
av näringsliv och produktivitet, vilket påpekats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) (Eklund & Karlsson, 2014). Fastighetsskatten har dock ansetts samhälleligt svår (jmf 
Boije & Lind, 2002). 
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Den tidigare fastighetsskatten, numera den kommunala fastighetsavgiften, har ett maxbelopp (ett så 
kallat tak) som nås av många fastighetssägare. I en modell där fastighetsskatten bedöms av 
taxeringsvärde, minskar incitamenten till miljöinvesteringar då dessa ökar taxeringsvärdet (jmf 
Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006). Har fastighetsägare nått maxbeloppet, alternativt står 
inför beslut om åtgärder (somliga vilka kan komma att ökar taxeringsvärdet), kan incitament till 
energieffektivisering bli snedvridna. 
 
Fastigheter är en hållbar konsumtionsvara, så även fordon. På samma sätt som fastighetssektorn tampas 
fordonssektorn med krav om att effektivisera energiförbrukningen, således finns en möjlighet att ta 
lärdom av fordonssektorns sätt att effektivisera energiförbrukningen genom miljöskatt. 
 
Detta examensarbete studerar effekter av styrmedel för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan 
från fastighetsbeståndet i form av miljödifferentierad fastighetsskatt. Denna skatt kommer att vara riktad 
mot bostadsfastigheter, med andra ord mot konsumenter. Indirekt, via konsumenter, kan denna skatt 
inverka på byggsektorn. Miljödifferentierad fastighetsskatt kan fungera som styrande skatt och fiskal 
skatt, jämfört med den tidigare fastighetsskatten (idag kommunala fastighetsavgiften) som enbart varit en 
fiskal skatt. I miljösammanhang är skattedifferentiering variationer i existerande indirekta skatter, såsom 
punktskatter, försäljningsskatter eller värdetillförande skatter för miljömässiga resultat. Varor eller service 
som associeras med miljöförstörelse i produktion och konsumtion kan bli taxerade mer kraftigt 
(Europeiska miljörådet, 2014). Vi tänker oss att den differentierade skatten fastställs efter den 
energimängd en fastighet förbrukar per år (möjligen utifrån fastighetens energideklaration). Fastigheter 
med hög energiförbrukning belastas en hög skatt medan fastigheter med låg energiförbrukning belönas 
med låg skatt alternativt även med subventioner. 
 
Denna studie sker ur följande två huvudspår: 

1. Det första spåret bygger på att individer (konsumenter) är rationella. Konsumenter har stabila 
preferenser som de söker att maximera genom marknadstransaktioner (jmf Sanstad & Howarth, 
1994). Huruvida konsumenter väljer energieffektiva teknologier eller inte sker genom utvärdering 
av relevanta kostnader och fördelar. Problem på marknaden involverar imperfekt information och 
transaktionskostnader, vilka kan hindra tillämpningen av kostnadseffektiva och energieffektiva 
teknologier (ibid.). Ett exempel är att det råder asymmetrisk information mellan konsument och 
beslutsfattare vad gäller framtida politik. 
 

2. Det andra spåret tillåter individer med icke-rationellt beteende (begränsad rationalitet). 
Individerna verkar således inte nödvändigtvis för att minimera sina kostnader för energitjänster 
(jmf Sanstad & Howarth, 1994). Konsumenter inom detta spår är rationella men möter kognitiva 
begränsningar när de bearbetar information (jmf Simon, 1959, 1986), vilket kan leda till avvikelser 
från rationellt beteende.  
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1.1 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att studera potentiella effekter av styrmedel, i form av miljödifferentierad 
fastighetsskatt, för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan från fastighetsbeståndet. 
 
För att uppfylla detta syfte fordras en redogörelse för hur beståndet av privata bostadsfastigheter 
påverkar miljön. Det krävs även en redogörelse för hur tidigare och kompletterande styrmedel inom 
fastighets- och miljöområdet fungerat, respektive fungerar, på marknaden. Jämförelser görs med 
fordonssektorn för att effekterna av dessa ekonomiska styrmedel ska kunna utvärderas. 

1.2 Problemformulering 
Hur ser effekterna ut av miljödifferentierad fastighetsskatt, gentemot förändrad energiskatt, på 
konsumenter, deras beteenden samt på marknaden i stort? 

1.3 Metod 
Studien av miljödifferentierad fastighetsskatt är främst en ex-ante utvärdering då det är en undersökning 
av potentiella effekter av miljödifferentierad skatt inom ett område där det styrmedlet inte används. 
 
För att möjliggöra analys av potentiella effekter av miljödifferentierad fastighetsskatt innehåller detta 
examensarbete en omfattande studie av litteratur. Litteraturstudien omfattar vetenskapliga artiklar och 
rapporter angående miljöpåverkan från den svenska fastighetssektorn och hur fastighetsmarknaden för 
närvarande hanterar detta. Litteratur med inriktning på relevanta bakomliggande teorier har studerats 
och har genom en deduktiv ansats använts i analysen av hur miljödifferentierad skatt ter sig på 
marknaden. Fordonssektorn, där ekonomiska styrmedel är implementerade, presenteras och är i denna 
studie att betrakta som empiri då lärdom gällande styrmedel ex-post inhämtas för att utvärderas i 
fastighetssektorn. De föreliggande antagandena används genom en induktiv ansats för att möjliggöra 
analys om potentiell effekt de ekonomiska styrmedlen kan ha på efterfrågad mängd energi och således 
möjligheten att styra mot ett mer miljöanpassat fastighetsbestånd. 
 
En ny studie med samma litteratur som grund borde med stor sannolikhet ge samma resultat utifrån 
studiens metodval. Dock är detta beroende av tidpunkt då litteratur och forskning i ämnet fortsätter att 
utvecklas. Givet att en ny studie sker relativt nära i tid bör reliabiliteten anses god. 
 
Litteraturen som ligger till grund för slutsatserna i denna studie är omfattande inom området för miljö 
och energi, respektive inom området ekonomi och beteende, vilket gör att den interna validiteten bör 
anses vara god. Det bör förtydligas att använd litteratur kan ha haft andra utgångspunkter och kan 
komma från andra forskningsområden. Risken för den interna validiteten är dock försumbar då 
författarna valt ut delar som kan vara generellt applicerbara och relevanta för denna studie. Studien är 
framförallt nationellt applicerbar då den fokuserar på det svenska skattesystemet och det svenska 
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fastighetsbeståndets uppbyggnad. Om justering för detta kan göras kan studien i övrigt appliceras även 
internationellt och studiens externa validitet kan generellt anses vara god. 
 
Författarna har valt teorier och begrepp relevanta för studiens syfte, vilka är att betrakta som generellt 
ansedda teorier till att förklara empiriska fenomen. Den största risken för studiens trovärdighet är 
huruvida de beteendeantaganden som presenteras i studien speglar fastighetsmarknaden. Antagandet 
gällande nyttomaximering genom studien används för att möjliggöra analys av hur individers beteenden 
teoretiskt svarar på de analyserade skatteåtgärderna. Då analysen sker ex-ante kräver studien 
beteendeantaganden. Antagandet om nyttomaximerade beskriver således hur individer önskvärt reagerar 
på de ekonomiska incitament som skatteåtgärderna indirekt kan medföra. 

1.4 Avgränsning 
Denna studie grundar sig i den svenska bostadssektorn och det svenska skattesystemet. Studien baseras 
dock på forskning gjord nationellt såväl som internationellt. Vid inhämtandet av lärdom från 
fordonssektorn begränsas inte lärdom av miljöskatter till nationella metoder och system, utan inkluderar 
även internationellt använda skatteåtgärder. 
 
Studien har ett mikroperspektiv, således fokuserar studien på konsumenter och deras indirekta påverkan 
på byggsektorn och fastighetsmarknaden. Studien är med anledning av begränsningen till konsumentnivå, 
koncentrerad till privatbostäder. Vid inhämtande av information från fordonssektorn är studien således 
koncentrerad till personbilar. Marknadspriset för energi regleras inte i detta examensarbete då det syftar 
till att analysera diverse tilltänkta ekonomiska styrmedel för minskad energiförbrukning i 
fastighetsbeståndet. Att direkt reglera marknadsprissättningen i produktionsledet är således inte ett 
alternativ i denna studie. Energiproduktionen åsyftas i indirekt bemärkelse påverkas av konsumentens 
efterfrågan. Fokus i denna studie är således konsumtionsförändring och genom detta skapa förändring 
även i produktionsledet. 
 
Studien undersöker möjligheter till energieffektivisering av fastigheter genom miljöstyrmedel, därmed 
utlämnas övriga miljöåtgärder som inte begränsar energiförbrukning. Denna studie har inte för avsikt att 
utvärdera eventuell administration eller implementering av skatteåtgärderna. 

1.5 Disposition 
Det inledande kapitlet innehåller en beskrivning av ämnet. I detta kapitel fastställs även syfte, 
problemformulering, metod och studiens avgränsning. I det andra kapitlet, innehållande en bakgrund till 
ämnet, redogörs det för fastighetssektorns miljöpåverkan, fastighetsmarknadens aktörer och existerande 
åtgärder med syfte att minska den negativa miljöpåverkan inom sektorn. I det tredje kapitlet återfinns 
examensarbetets teoretiska bakgrund. De följande teorikapitlen, kapitel fyra till och med sex, möjliggör 
en djupare och mer underbyggd diskussion i analysdelen. Styrmedel i fordonssektorn beskrivs i kapitel sju. 
I det åttonde kapitlet återfinns analys av förändrad energiskatt och miljödifferentierad fastighetsskatt. 
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Analysen av skatteåtgärderna i kapitel åtta binds även samman med lärdomar av miljöskatt i 
fordonssektorn. I kapitel nio analyseras miljöskatt i fastighetssektorn och dess påverkan på byggsektorn. 
Teorikapitlen kommer att ligga till grund för antaganden i dessa analyskapitel. I kapitel tio återfinns ett 
diskussionskapitel som syftar till att diskutera de tre åtgärderna: förändrad energiskatt, årlig- respektive 
transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt (analyserade i kapitel åtta) samt en diskussion av 
dessa åtgärders implikationer på fastighetsmarknaden (analyserade i kapitel nio). I kapitel elva redovisas 
examensarbetets slutsatser. 
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2. Bakgrund 

2.1 Fastighetssektorns miljöpåverkan 
Det befintliga beståndet av fastigheter i Sverige består (per den 2013-12-31) av cirka 4,6 miljoner (4 633 
678) bostadslägenheter. Den största andelen lägenheter är belägna i flerbostadshus (50 procent) och i 
småhus (43 procent) (SCB, 2014a). Vid samma tidpunkt var antalet småhusenheter cirka 2,4 miljoner (2 
375 877), antalet hyreshusenheter cirka 134 tusen (133 733) och antalet ägarlägenheter 679 stycken 
(SCB, 2014b). 
 
Fastighetssektorn står för en stor del av den negativa miljöpåverkan i samhället. Bostäder och service 
stod år 2013 (senaste tillgängliga data vid tiden för upprättandet av detta examensarbete) för 39 procent 
av Sveriges totala energianvändning. Detta motsvarar 146 TWh där el (47 TWh) och fjärrvärme (71 TWh) 
är de dominerande energislagen. Resterande energislag som används i sektorn är oljeprodukter (13 TWh), 
biobränslen (14 TWh) och naturgas eller stadsgas (2 TWh). Transportsektorn står för 23 procent av den 
totala energianvändningen och industrisektorn för resterande dryga 38 procent (Energiläget, 2015). Figur 
1 nedan visar utvecklingen av energianvändningen i bostads- och servicesektorn över åren 1970 till 2012. 
 

 
Figur 1 - Energianvändning i bostads- och servicesektorn år 1970-2012, TWh 

Gemensamt för småhus och flerbostadshus är att det är vid uppvärmning som den största mängden 
energi förbrukas. Det beräknas att varje enskild grad högre temperatur innebär en fem procent högre 
energiförbrukning. Hushållselen har de senaste åren ökat kraftigt och detta beror på att elektronisk 
utrustning tillkommit hushållen (Energirådgivaren, 2011). Andra miljöproblem relaterade till 

I detta kapitel beskrivs det svenska fastighetsbeståndet, dess aktörer och dess påverkan på miljön. En 
beskrivning av hur Sverige hanterar miljöpåverkan från fastighetsbeståndet återfinns även i detta kapitel. 
Kapitlet syftar i sin helhet till att ge läsaren förförståelse för ämnet och såsom grund för att utvärdera 

behovet av att skapa ett styrmedel för begränsad energiförbrukning i fastighetsbeståndet. 
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fastighetssektorn har med byggmaterialval i fastigheter att göra. Radon finns i blåbetong, PCB i fogmassa, 
asbest i eternitskivor och kvicksilver i diverse elinstallationer (Berglund, 2010, s. 406). Sverige är ett land 
där det finns rik tillgång av vattenkraft och biobränsle vilket bidrar till att Sverige har störst andel förnybar 
energi i relation till övriga länder inom EU. Med ett kallt klimat som kräver mycket uppvärmning och en 
elintensiv industri ligger Sverige dock på en genomsnittlig nivå bland OECD-länderna vad gäller 
energianvändning, med en hög energianvändning i relation till Sveriges BNP (Axelsson et al., 2015). 

2.2 Aktörer och barriärer i bostadssektorn 
Beståndet av bostäder ägs och förvaltas i olika former vilket kan skapa delade incitament mellan de olika 
aktörerna vad gäller energieffektivisering. Nedan presenteras de huvudsakliga ägarformerna och dess 
aktörer. 
 
En bostadsrättsförening fungerar som en ekonomisk förening, i vilken lägenhetsinnehavaren ansvarar för 
lägenhetens inre underhåll och investeringar, medan föreningen styr över klimatskal, ventilations- och 
uppvärmningssystem och dylikt. Barriärer mot energieffektiviseringar som kan härledas till ägandeformen 
kan förklaras av delade incitament som uppstår då föreningar finansierar investeringar genom 
lägenhetsinnehavarnas månadsavgifter. Bostadsrättsinnehavaren kan vara en motståndare till att 
månadsavgiften höjs då det reducerar bostadsrättens attraktionskraft och kan således påverka 
marknadsvärdet. En annan barriär är informationsbrist och bristande kunskap i bostadsrättsföreningar 
kring energieffektiv förvaltning samt diverse finansiella faktorer såsom att räntekostnader blir högre samt 
att inga avdrag får göras (Ejdemo & Söderholm, 2010). 
 
I hyresförhållandet är ägaren och nyttjaren av en fastighet åtskilda. Ägaren utrustar normalt lägenheten 
med vitvaror, uppvärmningssystem, drift och energianläggningar. Detta lämnar hyresgästen få 
möjligheter att påverka byggnadens energibehov. Om lägenheten hyrs ut på basis av varmhyra kan 
hyresgästen sakna incitament till att sänka sin energikostnad. När hyresgästen betalar för energi (kallhyra) 
föreligger asymmetrisk information och således kan ett så kallat principal-agent problem uppstå (jmf 
avsnitt 5.1-2) då fastighetsägaren har incitament till att begränsa investeringskostnader framför att 
energiinvestera. Då hyresmarknaden är reglerad kan fastighetsägaren även ha svårighet att justera hyra 
för att finansiera potentiella energiinvesteringar (ibid.). 

2.3 Förekommande åtgärder för energieffektivisering 
En mer effektiv energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå de uppsatta miljömålen. Det 
finns flera åtgärder inom fastighetssektorn som är i bruk för att minska energianvändningen och flera 
teknologier existerar, vilka ger samma prestanda men använder mindre el och värme. Sverige strävar 
efter att nå minskad energianvändning och energieffektivisering genom teknisk effektivisering med 
bibehållen nytta och genom beteendeförändringar. Detta sker bland annat genom lagar och regler i 
Miljöbalken, energideklarationer, byggregler och skatter (Naturvårdsverket, 2014b). Nedan följer en kort 
utveckling av dessa åtgärder. 
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Miljöbalken är en samordnad miljölagstiftning för att främja hållbar utveckling samt en hälsosam och god 
miljö. I Miljöbalken finns olika former av åtgärder för att tillgodose de intressen som balken avser att 
skydda. Miljöbalken gäller både för privatpersoner och för juridiska personer (ibid.). 
 
I Sverige finns det krav på att alla byggnader ska energideklareras. Sedan år 2006 då "Lagen om 
energideklaration" infördes i Sverige är denna deklaration obligatoriskt (Boverket, 2014a). 
Energideklarationen ger information om en byggnads energianvändning och fungerar som ett verktyg för 
att klargöra en byggnads energiåtgång och driftkostnad (Energimyndigheten, 2011). En energideklaration 
utförs vid: försäljning, uthyrning, byggnation och då en fastighet inrymmer offentliga myndigheter och 
institutioner eller besöks av allmänheten. Energideklarationen ska uppföras av en oberoende certifierad 
energiexpert. Energideklarationen är giltig i tio år och ska finnas tillgänglig för en presumtiv köpare eller 
hyresgäst (Hennlock et al., 2015). Nya fastigheter ska energideklareras senast två år efter att de tagits i 
bruk.  Innehållet i deklarationen är: uppgifter om energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och fastighetsel, area för uppvärmning, om radonmätning har gjorts (inte obligatoriskt) 
och rekommendationer för att minska energianvändningen. För att underlätta konsumentjämförelser ska 
referensvärden inkluderas. Energideklarationen innehåller byggnadens energiprestanda, ett mått på hur 
väl en byggnad använder energi. Mer specifikt är byggnadens energiprestanda den beräknade eller 
uppmätta energimängd som behövs för att uppfylla energibehovet knutet till normalt bruk av byggnaden 
under ett år (2010/31/EU). Sedan januari år 2014 finns även ett energiklassningssystem i 
energideklarationen till syfte att göra det mindre komplicerat att jämföra fastigheter och att få en 
uppfattning om energianvändning. Energiklassningen som är baserad på byggnadens energiprestanda är 
indelad i sju klasser från A till G, där A är den mest energieffektiva klassen. Energiklassningssystemet är 
baserat på de krav som ställs på nya byggnader i Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Syftet med den 
obligatoriska energideklarationen är att stimulera till en effektiv energianvändning och till en god 
inomhusmiljö. Vid försäljning är deklarationens syfte att synliggöra byggnadens energiprestanda och 
möjliggöra att fastighetens energiprestanda beaktas i priset för att motverka asymmetrisk information 
(Hennlock et al., 2015). Sedan år 2010 finns ett direktiv (2010/31/EU) inom EU gällande byggnaders 
energiprestanda och i direktivet föreslås gemensamma riktlinjer för medlemsstaterna i syfte att främja 
byggnaders energieffektivitet. 
 
Energieffektivisering vid ombyggnation av bostäder och lokaler är en åtgärd för att nå uppsatta 
energimål. En mer effektiv energianvändning och bättre val av material med låg miljöbelastning bidrar till 
lägre påverkan på miljön (Naturvårdsverket, 2014a). Bostäder och lokaler har dock inte beaktats 
tillräckligt i den politiska diskussionen om miljön (Lago et al., 2011). 
 
Idag finns system som möjliggör minskad energiförbrukning och främjar användning av förnyelsebara 
energikällor i fastighetssektorn. År 2003 infördes ett marknadsbaserat stödsystem för att främja förnybar 
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energi kallat "Elcertifikatsystemet". Systemet innebär att en viss andel av elkonsumtionen ska komma från 
förnyelsebara energikällor och är till för att stärka utvecklingen av förnybar energi (Naturvårdsverket, 
2004, s. 100). Det finns även miljökrav för nybyggnation av fastigheter (jmf Boverket, 2014b). En del 
svenska energi- och miljöexperter hävdar dock att det nuvarande regelverket för energikrav vid ny- och 
ombyggnation är otillräckligt och felfokuserat. Byggreglerna tar inte sin utgångspunkt i hur mycket 
energiresurser som går åt eller hur stor klimatpåverkan är, utan utgår från den snävare frågan om hur 
mycket energi som måste köpas. Byggnader beställs inte heller alltid av professionella förvaltare som fullt 
ut inser värdet av energieffektiva byggnader. Trots att tekniska och juridiska aspekter kan vara 
komplicerade kan en lösning på det otillräckliga och ofokuserade regelverket vara relativt enkel för att 
främja ett energieffektivt byggande. Energikraven i byggreglerna bör vara långsiktiga och teknikneutrala 
för att samma krav ska kunna ställas på alla byggnader, oberoende av installerat uppvärmningssystem. 
Alla byggnader bör förbruka begränsat med energi under byggnadens livslängd, oavsett vilket 
uppvärmningsform fastighetsägaren väljer (Axelsson et al., 2015). 
 
På den kommersiella fastighetsmarknaden miljöcertifieras allt fler fastigheter som en effekt av ökad 
efterfrågan hos kommersiella kunder. Många företag anser det en fördel ryktesmässigt att engagera sig i 
Corporate Social Responsibility (CSR). CSR innebär en större miljömedvetenhet i alla led och delar av en 
organisation. Miljöcertifierade lokaler och hyreskontrakt anses även kunna bidra till ökad 
prestationsförmåga hos arbetstagare (Chegut et al., 2013). Inom den privata bostadsmarknaden är den 
typen av miljöfrågor inte närvarande på samma sätt. Incitament för miljöanpassning kan se annorlunda ut 
hos privata bostadsägare då de inte är lika beroende av immateriella affärsvärden på marknaden. 
Däremot ligger, såväl som på den kommersiella marknaden (jmf Wallström, 2013), fokus på 
kostnadsbesparingar när det kommer till miljöanpassning. Typiskt är dessa kostnadsbesparingar 
associerade med minskning av energi- eller vattenkonsumtion. Individer förväntas att vilja betala även i 
situationer där de inte har några preferenser avseende miljö. Användandet av miljöanpassad teknologi 
kan nås genom att öka kostnaden för skada på miljön. Regeringen kan införa en korrektiv energiskatt, 
vilken kan medföra att även icke-miljömedvetna individer agerar utifrån incitamenten som uppstår 
genom skatten. Konsumenter som värnar om miljön visar en signifikant större vilja att betala för 
miljöattribut gällande fastigheter, i synnerhet för åtgärder som inte kräver stora investeringar. För att 
influera individers beslut av mer hållbar natur bör ansträngningar för ökad miljömedvetenhet kopplas 
med ekonomiska incitament för att nå hållbara beteendeförändringar (jmf Mandell & Wilhelmsson, 
2011). 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Externa effekter 
I en perfekt marknadsekonomi förutsätts det att inga externa effekter förekommer (Axelsson et al., 2010, 
s. 271). I en imperfekt marknadsekonomi kan det föreligga problem med externa effekter (Hendrikse, 
2003, s. 63). En extern effekt föreligger om en individ genom konsumtion, eller företag genom 
produktion, påverkar andra individers möjlighet till konsumtion eller andra företags möjlighet till 
produktion, utan att någon marknadstransaktion mellan inblandade parter sker. En extern effekt är en 
bieffekt till konsumtion, eller produktion, som inte är prissatt på marknaden (Axelsson et al., 2010, s. 
271).  Är de externa effekterna och allmänna intressena inte prissatta, signalerar priset fel information. I 
en sådan situation belastar kostnader inte den part som genererar dem (negativ extern effekt) och 
fördelar erhålls inte av den part som genererar dem (positiv extern effekt) (Hendrikse, 2003, s. 63). 
 
En extern effekt innebär en produktionsnivå som inte är samhällsekonomiskt optimal och en särskiljning 
behöver dras mellan privatekonomiska och samhällsekonomiska kostnader associerade med 
produktionen som orsakar den externa effekten. En privatekonomisk kostnad är en kostnad som betalas 
av den som tillverkar eller konsumerar en vara eller en tjänst. En privatekonomisk marginalkostnad (MC) 
är den extra kostnad som uppstår för företaget om produktionsnivån ökar med en enhet. En 
samhällsekonomisk marginalkostnad (SMC) indikerar vad kostnaden blir för samhället då företaget ökar 
sin produktion med en enhet. Skillnaden mellan privatekonomiska och samhällsekonomiska kostnader 
uppstår då det finns externa effekter som inte är prissatta. Således är det inte en kostnad för företagen, 
dock påverkar det andra negativt och medför en samhällsekonomisk kostnad. Generellt uppstår en för 
hög produktionsnivå (q), gentemot samhällsekonomiskt optimum (q*), vid förekomst av externa effekter, 
då de privatekonomiska kostnaderna är lägre än de samhällsekonomiska kostnaderna (Lundmark, 2010, s. 
366-368). 

Externa effekter uppstår på marknaden då en produktionsnivå existerar som inte är samhällsekonomiskt 
optimal. Då fastighetssektorn står för stor del av energianvändningen (jmf kapitel 2) finns indikationer att 
det existerar marknadsmisslyckanden som tillåter en för hög energianvändning. De potentiella 
marknadsmisslyckandena som existerar inom energiområdet är beskrivna i detta kapitel. Kapitlet avslutas 
med en modell innehållande en beskrivning av fastighetsmarknaden, kallad 4Q-modellen. Modellen 
beskrivs i detta kapitel för att i kapitel 9 komma att tillämpas för att analysera potentiella effekter av 
styrmedel inom fastighetsområdet och huruvida en reduktion av externa effekter, respektive av de 
beskrivna marknadsmisslyckandena, kan åstadkommas samt om ett energieffektivt fastighetsbestånd kan 

nås till följd av inverkan av styrmedel. 
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Figur 2 – Samhällsekonomiskt för hög produktion 

Samhällsekonomisk för hög produktion är ett marknadsmisslyckande då marknadskrafterna sätter priset 
efter den privatekonomiska marginalkostnaden (MC) och inte efter den samhällsekonomiska kostnaden 
(SMC). Den marknadsbaserade jämviktskvantiteten (q) är stor i förhållande till vad som är 
samhällsekonomiskt optimalt (q*). Den grå triangeln i figur 2 illustrerar den totala effektivitetsförlusten. 
För att korrigera marknadsmisslyckandet behöver marknadspriset återspegla den samhällsekonomiska 
marginalkostnaden och inte enbart den privatekonomiska kostnaden. Externa effekter saknar, per 
definition, marknadspris och de externa effekterna behöver värderas i monetära termer (ibid., s. 368-
369). Givet att de samhällsekonomiska och privatekonomiska marginalkostnaderna är kända kan 
kostnaderna för de externa effekterna internaliseras genom olika former av ekonomiska styrmedel (jmf 
ibid., s. 369-374). 
 
När de samhällsekonomiska och privatekonomiska marginalkostnaderna inte är kända och de externa 
effekterna behöver bli reglerade kan kontroll antingen implementeras genom att direkt administrera 
aktiviteten eller genom internprissättning, innebärande att nyttomaximering antas kunna leda till samma 
resultat (jmf Weitzman, 1974, s. 477). Kvantiteter kan användas som planeringsinstrument, innebärande 
att genom operativa bestämmelser reglera för att en viss kvantitet produceras. Även priser kan användas 
som planeringsinstrument, innebärande att genom regler specificera antingen explicit eller implicit att 
vinster ska maximeras till givna priser. Resursfördelningsteori betonar det nära samband som existerar 
mellan de två metoderna av kontroll. Oavsett om ett slags planeringsinstrument är fastställt finns alltid 
motsvarande sätt att fastställa det andra instrumentet, vilket når samma resultat när det är 
implementerat. Teoretiskt sett är metoderna för kontroll likvärdiga och ingen av metoderna kan generellt 
rekommenderas över den andra (Weitzman, 1974, s. 477, 479). I båda metoderna finns incitament för 
producenter som agerar i eget intresse att systematiskt förvränga information gällande hypotetiska 
kvantiteter och kostnadsmöjligheter i planeringsstadiet innan implementering (ibid., s. 478). 
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3.2 Potentiella marknadsmisslyckanden inom energiområdet 

3.2.1 Misslyckanden på energimarknaden 

Misslyckanden på energimarknaden omfattar externa effekter som energiproduktion ger upphov till som 
inte avspeglas i marknadspriset. Vid misslyckanden på energimarknaden reflekterar inte energipriset den 
sanna marginella sociala kostnaden av energikonsumtionen. Externa effekter tillhörande produktion och 
konsumtion av olika energikällor är inte internaliserade av den individuella energikonsumenten. I 
avsaknad av politik kan externa effekter leda till överanvändning av energi och kan således resultera i 
effektivitetsförlust (grå triangel i figur 2) relativt till det sociala optimum (q* i figur 2). Följaktligen kan 
detta leda till underinvestering i energieffektivitet och bevarande (Gillingham et al., 2009). 
Konsumenternas energikostnader kan vara för låga för att skapa incitament till energieffektivisering (jmf 
Ejdemo & Söderholm, 2010). 

3.2.2 Misslyckanden på kapitalmarknaden 

Ett annat vanligt förekommande marknadsmisslyckande inom energiområdet är misslyckanden på 
kapitalmarknaden. Denna typ av marknadsmisslyckanden involverar likviditetsbegränsningar som medför 
att det saknas kapital till investeringar i energieffektiva teknologier (Gillingham et al., 2009). På 
konsumentnivå kan likviditetsbegränsningar för energiinvestering uppstå när lånefinansiering inte erhålls 
från bank eller annat låneinstitut. Ett asymmetriskt informationsproblem uppstår när konsumenten inte 
på förhand kan påvisa till långivaren den resulterade energibesparingen till följd av en energiinvestering 
(jmf Golove & Eto, 1996). 

3.2.3 Innovationsmisslyckanden 

 Innovationsmisslyckanden följer av så kallade ”spillovers” av forskning och utveckling som förekommer 
när: det forskas för lite, när forskare bryr sig om egen nytta eller när forskare väljer att inte forska i tron 
om att andra aktörer än den som investerat kommer nyttan av forskningen till del. Detta kan leda till 
underinvestering i energieffektiva tekniska innovationer, vilket inte är önskvärt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv (jmf Konjunkturinstitutet, 2013). Implementering av ny energieffektiv teknologi utgör en viktig 
källa till information för andra aktörer, vilka kan utnyttja detta genom ”learning-by-using”. Detta gör att 
företag inte kan tillgodogöra sig all fördel av ny teknologi (Ejdemo & Söderholm, 2010). Ett annat 
existerande innovationsmisslyckande är att företag har svårigheter med ”learning-by-doing”. Företag kan 
inte ta tillvara kunskap erhållen från erfarenhet och kan således inte kostnadseffektivisera sitt 
produktionsled. Detta gör att företag även kan ha svårighet att kostnadseffektivisera sin produktion av 
nya teknologier (Arrow, 1962). Generellt ligger fokus på att minska produktionskostnader framför att 
utveckla energieffektiva innovationer, vilket resulterar i att erfarenheten vad gäller energiteknologier kan 
förbli begränsad (jmf Bass, 1980). Tillämpning av nya innovativa energitekniker kan på grund av beskrivna 
innovationsproblem på företagsnivå av naturliga skäl ha svårighet att nå konsumentnivå. 
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3.2.4 Informationsmisslyckanden 

Rationella konsumenters val huruvida de ska tillämpa energieffektiva teknologier eller inte sker genom en 
utvärdering av relevanta kostnader och fördelar. Problem på marknaden involverar imperfekt information 
och transaktionskostnader som kan hindra tillämpning av kostnadseffektiva och energieffektiva 
teknologier (Sanstad & Howarth, 1994). Informationsmisslyckanden relaterade till energieffektivitet 
innefattar således asymmetriskt information mellan fastighetsmarknadens aktörer. Informationsproblem 
på marknaden inkluderar konsumentens brist på information gällande tillgängliga energieffektiva 
produkter samt potentiell besparing till följd av dessa (Gillingham et al., 2009). Detta kan skapa problem 
då informationen blir asymmetriskt fördelad och då informationsövertag uppstår. En köpare av en 
fastighet kan exempelvis ha svårighet att bedöma huruvida energieffektiviserande åtgärder på 
fastigheten skett på förhand och säljaren kan även underlåta att förmedla denna information. Efter att ett 
kontrakt är skrivet kan informationsmisslyckanden uppstå, i så kallade principal-agent problem, då det 
kan vara olika rollfördelningar mellan dem som ansvarar för energianvändningen och dem som betalar för 
energi (jmf avsnitt 2.2) (Ejdemo & Söderholm, 2010). 

3.2.5 Beteendemisslyckanden 

Individer med icke-rationellt beteende verkar inte nödvändigtvis för att minimera sina kostnader för 
energitjänster (jmf Sanstad & Howarth, 1994). Hos icke-rationella individer kan beteendemisslyckanden 
existera trots att de besitter fullständig information. Avvikelser från perfekt rationalitet kan leda till 
signifikanta systematiska bias vid konsumentens beslutsfattande angående energieffektivitet. Detta kan 
leda till överkonsumtion av energi eller underinvestering i energieffektivitet (Gillingham et al., 2009). 
Beteendeteorier som ligger till grund för analys i detta examensarbete är beskrivna i kapitel 6. 

3.3 4Q-modellen 
DiPasquale och Wheaton (1992) använder ett fyrkvadrantsdiagram, även kallad 4Q-modellen, till att 
beskriva hur en hyresmarknad för kontorslokaler är sammanlänkad med en marknad för 
fastighetstillgångar. Modellen kommer att användas i detta examensarbete för att analysera effekter av 
olika styrmedel för energi inom fastighetsområdet (kapitel 9). 
 
4Q-modellen innehåller en beskrivning av fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden är en marknad som 
inte enbart består av en marknad utan av flera marknader som beror av varandra: hyresmarknaden, 
tillgångsmarknaden och bygginvesteringsmarknaden. I modellen är marknaderna uppdelade i fyra 
kvadranter med den fjärde kvadranten bestående av nettobyggandet. Modellen är användbar för att 
undersöka effekter på den långsiktiga marknadsjämvikten (jmf Geltner et al., 2010). 4Q-modellen är 
illustrerad i figur 3 nedan. 
 
Hyresmarknaden är uppdelad i flera delmarknader som beror av var fastigheten är belägen och vad 
fastigheten används till. Gemensamt för alla delmarknader är att de består av ett utbud, i form av 
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fastighetsägare som hyr ut delar av sin fastighet till privatpersoner för boendeändamål alternativt till 
juridiska personer för verksamhetsändamål. En förändring av efterfrågan påverkar hela 
fastighetsmarknaden, både på kort och på lång sikt (ibid.). 
 
Priset på tillgångsmarknaden är sammanlänkad med utbud och efterfrågan. Marknaden innehåller 
investerare som vill köpa och fastighetsägare som vill sälja fastigheter. Fastighetspriset bestäms av hyra 
och direktavkastningskrav, vilket innebär att tillgångsmarknaden är direkt kopplad till hyresmarknaden. 
De första två kvadranterna i modellen beskriver den kortsiktiga kopplingen mellan hyres- och 
tillgångsmarknaden. Då andra två kvadranterna beskriver en långsiktig effekt. Nybyggnation kommer att 
ske när det framtida priset på fastigheter bedöms överstiga de förväntade byggkostnaderna. En 
förändring av efterfrågan påverkar mängd nybyggnation, vars mängd bedöms i den tredje kvadranten av 
en given byggkostnad. Den sista (fjärde) kvadranten beskriver nybyggnation och deprecieringstakt (fysisk 
försämring eller funktionell föråldring), en långsiktig förändring av stocken. Den sista kvadranten sluter 
samman den långsiktiga jämvikten (ibid.). 
 

 
Figur 3 - 4Q-modellen  
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4. Skatter och miljöstyrmedel 

4.1 Allmänt om styrmedel 
Externa effekter (avsnitt 3.1) orsakar en för hög produktionsnivå i förhållande till samhällsekonomiskt 
optimum (Lundmark, 2010, s. 371) då kostnaderna för de externa effekterna inte belastas dem som ger 
upphov till dem i tillräckligt hög grad (ibid., s. 374). Givet förekomsten av olika typer av 
marknadsmisslyckanden kan olika typer av styrmedel vara motiverande. Valet av styrmedel bör fastställas 
baserat på vilket marknadsmisslyckande det korrigerar för, vilket är viktigt för den ekonomiska 
effektiviteten och även för möjligheten att uppnå det uppsatta målet med styrmedlet 
(Konjunkturinstitutet, 2013). 
 
Svensk myndighetsutövning bygger på användning av olika styrmedel för att nå beslutfattande mål på 
statlig, regional och lokal nivå. Ett styrmedel ger incitament till ökad användning, alternativt till begränsad 
användning, av en specifik vara. Åtgärden är den handling en aktör genomför till följd av styrmedlet 
(Naturvårdsverket, 2012b, s. 10.) Se figur 4 nedan. 
 

 
Figur 4 – Förenklad interventionskedja 

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är målet med styrmedel att justera marknaden i en önskad riktning. 
Centralt vid styrmedelsutformning är att styrmedlen så träffsäkert som möjligt prickar in 
marknadsmisslyckanden som snedvrider energianvändningen (Konjunkturinstitutet, 2013). I vissa fall kan 
styrmedel som upplysning eller tillsyn räcka för att justera marknaden. I andra fall kan ytterligare åtgärder 
krävas som skatter eller reglerade förbud. Oavsett form av styrmedel är det ur ett samhällsperspektiv 
viktigt att styrmedlet är kostnadseffektivt och kräver få resurser på samhällsnivå (Hammar et al., 2007). 
 
De styrmedel som används inom området för miljö och energi kan indelas i fyra huvudkategorier: 
administrativa styrmedel, ekonomiska styrmedel, information som styrmedel samt forskning som 
styrmedel (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006, s. 12). Se tabell 1 nedan. 

Genom ekonomiska styrmedel såsom miljöskatt kan energi göras dyrare för konsumenten. Konsumenten 
ges därvid ett val att agera utifrån informationen och kan i önskvärt fall vidta åtgärder för att begränsa 
efterfrågan på energi (i långa loppet leder detta till minskat utbud) vilket kan resultera i ett mer 
energieffektivt fastighetsbestånd och minskade externa effekter av energiproduktionen. Ekonomiska 
styrmedel fungerar som åtgärd vad gäller externa effekter och jämställer privata och samhälleliga 

marginalkostnader. 
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Tabell 1 - Olika typer av styrmedel (ibid.) 

Administrativa Ekonomiska Information Forskning 

Lagstiftning 
Normer 
Gränsvärden 
Långsiktiga avtal 
Miljöklassning 
Regelgivning 
Teknikkrav 
Prövning 
Tillsyn 
Målstyrning 

Skatter 
Skatteavdrag 
Avgifter 
Bidrag 
Subventioner 
Pant 
Handel med 
utsläppsrätter 
Handel med certifikat 
Miljöersättningar 

Upplysning 
Miljömärkning 
Rådgivning 
Utbildning 
Opinionsbildning 

Forskning 
Utveckling 
Demonstration 
Teknik- och 
systemutvärdering 
 

4.2 Bostadspolitik 
Bostadspolitik är de samlade åtgärder politiker, på olika nivåer, fattar beslut om i syfte att styra utfallet på 
bostadsmarknaden i önskad riktning. Det finns tre delar av bostadspolitiken: politiska medel, mål och 
effekter. Det finns krav, normer och regleringar för hur stor boendekostnad hushållet ska ha i förhållande 
till inkomst, vilket påverkar hushållets boendestandard. Bostadsbidrag, regler för hyressättning, 
räntepolitik och fastighetsskatt är exempel på politiska medel. Politiker har även inflytande vad gäller 
lagar och förordningar, exempelvis kan "Lag om offentlig upphandling" och "Plan och bygglagen" ändras 
för att påverka bostadspolitiken. Politiska effekter är de effekter som nås till följd av politiken (Lind & 
Lundström, 2009). 

4.3 Miljöpolitik 
Miljöpolitik strävar efter hållbar samhällsutveckling, bland annat genom miljöskatter (beskrivna i avsnitt 
4.4.2 nedan). Åtgärder med syfte att öka effektiviteten i resursanvändningen kan ge en så kallad 
rekyleffekt, vilken motverkar syftet (Naturvårdsverket, 2006). Vinster till följd av effektivisering av 
energikonsumtion resulterar i en effektiv reduktion i energitjänstens enhetspris. Ett resultat av detta kan 
bli att konsumtion av energitjänster ökar, vilket delvis motverkar effekten av energieffektiviseringen 
(Greening et al., 2000). Rekyleffekten innebär att energivinster används till ökad energianvändning vilket 
motverkar effektiviseringens energibesparing. En ökad energieffektivisering behöver således 
nödvändigtvis inte innebära att den totala mängden förbrukad energi minskar (Konjunkturinstitutet, 
2013). 

4.4 Ekonomiska styrmedel 
Ekonomiska styrmedel är ett sätt att hantera externa effekter (Hendrikse, 2003, s. 66) genom att göra 
externa effekter eller skadekostnader synligare för marknadens aktörer (Lundmark, 2010, s. 374). 
Ekonomiska styrmedel är baserade på incitament och bygger på den grundläggande principen att aktörer 
agerar rationellt och strävar efter att maximera sin vinst eller nytta (ibid.). Detta kan exempelvis nås 
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genom skatter som gör negativa externa effekter mer kostsamma och genom subventioner som gör 
positiva externa effekter mindre kostsamma (Hendrikse, 2003, s. 66). Ekonomiska styrmedel innefattar 
även avgifter, skatterabatter, avdrag, skattebefrielse, återbäring, och pant. Alla former av ekonomiska 
styrmedel används för att påverka beteendet hos marknadens aktörer i syfte att rätta till felaktiga 
prissignaler. Vad gäller miljö är syftet med ekonomiska styrmedel att påverka marknadens aktörer i en 
miljöanpassad och hållbar riktning (Naturvårdsverket, 2015b). 
 
Ekonomiska styrmedel används i stor utsträckning i samhället då de tillåter flexibilitet, innebärande att 
olika mål kan uppnås på kostnadseffektiva sätt (Lundmark, 2010, s. 374). I Sverige är ekonomiska 
styrmedel ett traditionellt använt styrmedel för att påverka energi- och miljösektorn (Energimyndigheten, 
2009). Ekonomiska styrmedel kan fungera effektivt då de påverkar marknadens aktörer direkt. Det kan 
saknas betalningsvilja för att välja de miljöanpassade alternativen. I en sådan situation är ekonomiska 
styrmedel verkningsfulla då de skapar incitament till att fasa ut de mindre miljöanpassade alternativen 
och kan samtidigt uppmana till teknisk utveckling. Ekonomiska styrmedel beskrivs ofta som både statiskt 
och dynamiskt effektiva då de skapar förändring direkt samt främjar utveckling (Hammar et al., 2007). 

4.4.1 Fastighetsskatt 

Fastighetsskatt har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet och motivet har delvis varit att skapa en 
rättvisa mellan olika upplåtelseformer. En fastighetsägare kan exempelvis ha kapital bundet i boendet 
utan att betala ränta på det medan en hyresrättsinnehavare via hyran betalar ränta på kapitalet. Detta 
har skattemässigt kunnat utjämnas med fastighetsskatt. Under den stora skattereformen år 1991 var 
utgångspunkten med fastighetsskatten en avkastningsskatt, motsvarande skatten på kapital. Kraftiga 
värdestegringar i slutet av 1900-talet framtvingade fastighetsskattsbegränsningar. Missnöjet med 
fastighetsbeskattningen var stort, främst på grund av den allmänna uppfattningen om att den drabbade 
låginkomsttagare särskilt hårt. Kritik fanns även mot att den togs ut baserat på värdet av fastigheten och 
inte tog hänsyn till ägarens betalningsförmåga. Ännu en reform genomfördes år 2008 då 
fastighetsskatten togs bort för bostadsfastigheter och ersattes med kommunal fastighetsavgift 
(Andersson et al., 2014, s. 77-79). Alla bostäder i fastigheter som vid taxeringen betecknas som 
småhusenhet (villor, fritidshus m.fl.), lantbruksenhet med bostadsbyggnad, ägarlägenhetsenhet samt 
hyreshusenhet (flerbostadshus, bostadsrättshus m.fl.) belastas en kommunal fastighetsavgift. Fastigheter 
med andra användningsområden är fortsatt belagda med en statlig fastighetsskatt (SKV 296, s. 2). 
 
Den kommunala fastighetsavgiften betalas årligen utifrån 0.75 procent av taxeringsvärdet på 
småhusenheter och ägarlägenhetsenheter samt utifrån 0.3 procent av taxeringsvärdet per 
bostadslägenhet i hyreshusenheter (SKV 296, s. 3-9). Taxeringsvärdet för bostadshus beräknas vart tredje 
år av Skatteverket och beror av i vilket värdeområde fastigheten ligger, riktvärden samt värdering av 
tomtmark och av bostadsbyggnaden (Skatteverket, 2014a). Fastighetsavgiften får inte överstiga ett 
bestämt maxbelopp. Detta maxbelopp är indexbundet och korrigeras varje år efter inkomstbasbeloppet. 
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Nybyggda bostäder (från och med år 2012) får helt befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år 
(Skatteverket, 2014b). Miljöinvesteringar kan leda till ett högre taxeringsvärde och kan ge en ökad 
kommunal fastighetsavgift. Rotavdraget har tillkommit delvis som ett sätt att kompensera för den ökade 
fastighetsavgiften (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006, s. 170). 

4.4.2 Miljöskatt 

Miljöskatter är styrmedel som gör kostnader för miljöpåverkan synlig för marknadens aktörer. Denna 
form av skatt fungerar som ett incitament för konsumenten att beakta miljöaspekter i sitt agerande. 
Beskattning inom miljöområdet omfattar främst indirekta punktskatter, vilka belastar en specifik vara 
eller ett miljöskadligt ämne. EU:s statistikmyndighet kategoriserar miljöskatter enligt fyra huvudgrupper 
(Lundmark, 2010, s. 365): 

1. Skatt på energi 
2. Skatt på substanser 
3. Skatt på transport 
4. Skatt på naturresurser 

 
Skatt på energi omfattar energiskatt, övriga skatter på elkraft och koldioxidskatt. Skatt på substanser 
omfattar vissa substanser: svavelskatt, skatt på bekämpningsmedel, skatt på handelsgödsel samt skatt på 
avfall. Skatt på transport omfattar fordonsskatt. Skatt på naturresurser innefattar naturgrusskatt 
(Lundmark, 2010, s. 365). Miljöskatt kan indelas i två huvudgrupper: fiskal skatt och styrande skatt. Av 
fiskala skatter kan intäkter användas till miljö alternativt till andra sektorer i samhället (exempelvis via 
grön skatteväxling), finansiering av statlig verksamhet och för gemensam välfärd. Styrande skatt har till 
huvudsyfte att styra användning eller produktion för att nå miljömål och utfasning av miljöfarliga varor 
(Kemikalieinspektionen, 2013). Det är viktigt att miljöskatter är kostnadseffektiva, konkurrensneutrala, 
lättadministrerade och överensstämmande med Sveriges åtaganden gentemot EU (IVA, 2003, s. 8). 
 
Fastighetssektorn påverkas framförallt av skatt på energi då den dagliga driften i en fastighet kräver 
uppvärmning, kylning och elektricitet och således är fastigheter beroende av bränslen och energikällor. 
Energiskatt och koldioxidskatt är exempel på skatt på energi, vilka betalas för bränslen som används till 
framförallt motordrift eller uppvärmning och belastar vanligtvis konsumenten direkt. Energiskatt betalas 
även på elektrisk kraft. För att främja mer miljövänliga bränslen är biobränslen och träbränslen normalt 
befriade helt eller delvis från dessa skatter (Skatteverket, 2014c). Syftet med energiskatten var från 
början fiskalt, dock har den efterhand använts i större utsträckning till att täcka diverse miljöskador och 
till att förebygga föroreningar i de sektorer de tas från. Koldioxidskatten har tillkommit av direkta 
miljöskäl i syfte att styra bort användningen av fossila bränslen (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 
2006).  
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5. Kontraktsteori 

5.1 Asymmetrisk information 
Asymmetrisk information innebär att en av parterna i en transaktion har mer information än den andra 
parten (Lundmark, 2010, s. 363). I en situation där båda parter har samma information, har ingen av 
parterna ett övertag. Har däremot en av parterna mer eller bättre information än den andra, uppstår 
möjlighet till opportunism. Det finns två typer av opportunistiskt beteende: moral hazard (avsnitt 5.2.1) 
och adverse selection (avsnitt 5.2.2) (ibid., s. 381). Asymmetrisk information orsakar 
marknadsmisslyckanden när en informerad marknadsaktör engagerar sig i opportunistiskt beteende på 
bekostnad av en mindre informerad aktör (ibid., s. 383). 

5.2 Principal-agent teorin 
Agentteorin eller principal- agent teorin är en klassisk teori inom organisatorisk ekonomisk litteratur och 
var ursprungligen föreslagen av Ross (1973), även av Jensen och Meckling (1976). Principal-agent 
modellen representerar en situation där det förekommer intressekonflikt och informationsasymmetri 
(Hendrikse, 2003, s. 90). Teorin förklarar tvåpartsrelationer vars mål inte överensstämmer med varandra, 
som exempelvis relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan organisationers ledning och 
aktieägare och mellan köpare och säljare. 
 
Den enklaste principal-agent relationen består av två personer. En person (principalen) anställer en annan 
person (agenten) för att utföra en specifik uppgift. Relationen styrs av ett kontrakt som är designat av 
principalen. Agenten bestämmer huruvida kontraktet accepteras eller inte. Slutligen, om kontraktet 
accepteras, väljer agenten en ansträngningsnivå eller ett investeringsbeslut (Hendrikse, 2003, s. 90). 
Delegeringen av uppgifter och ansvar från principalen till agenten kommer generellt inte utan problem. 
Principalen kan observera resultatet av agentens nivå av ansträngning men agenten har generellt 
överlägsen information av given ansträngning och omständigheter (Ibid., s. 90-91). I tabell 2 nedan 
beskrivs principal-agent modellens komponenter. 
  

Relationen mellan konsument och beslutsfattare kommer att analyseras avseende potentiellt införande av 
styrmedel inom energi, vars relation kan analyseras med hjälp av kontraktsteori. Energirelaterade 
kontraktsmässiga problem kan skapa ineffektiva kombinationer av investeringar, driftkostnader och 
beteenden (jmf Vernon & Meier, 2012). Energiinvesteringar kan även skapa intressekonflikt när ansvaret 
för investering ligger hos den part som inte belastas av driftkostnader och av den anledningen inte kan bli 

belönad för mer effektiv drift (jmf ibid.). 
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Tabell 2 - Principal-agent modellens tre ingredienser (ibid., s. 91) 

Ett tillgängligt överskott Det finns en bas för relationen. Basen finns när 
principalen är villig att betala mer för utförandet av 
uppgiften än vad det kostar agenten. 

En intressekonflikt Agentens aktiviteter kommer att ha motsatt effekt 
på slutresultatet mellan agenten och principalen. 
Exempelvis kommer adderad ansträngning från 
agentens sida att uppskattas av principalen men 
inte av agenten (ibid., s. 92). 

Asymmetrisk information Agenten har överlägsen information om 
tillhandahållen ansträngning (ibid., s. 93). 

 
I modellen finns antaganden om beteenden, i detta sammanhang uttryckt som de kontraktsenliga 
lösningar principalen kan välja för att strukturera agentens beteende i viss utsträckning. Kontrakten av 
denna karaktär kommer att innehålla all tillgänglig information och villkoren i kontrakten kommer att 
reflektera alla möjliga situationer som kan uppkomma i framtiden. Dessa villkor och den tillgängliga 
informationen kommer att tillföras i kontrakten utan kostnad. Det ska tilläggas att verkningsfulla kontrakt 
kräver att överenskommelser inte enbart är observerbara utan även kan verifieras (ibid., s. 93). Ett annat 
antagande som finns i principal-agent modellen är opportunism. I detta sammanhang innebär 
opportunism att principalen kommer att ta hänsyn till att agenten kommer att använda sitt 
informationsövertag till sin egen fördel i designen av kontraktet (ibid., s. 94). 

5.2.1 Moral hazard 

Problem med "moral hazard", även kallat problem med "hidden action" (Hendrikse, 2003, s. 95), 
föreligger om båda parter i en principal-agent relation har samma information under kontraktets 
designskede men agentens beslut och specifika omständigheter är kända enbart för agenten när 
kontraktet blivit accepterat. Principalen kan enbart observera prestationsnivå. Problemet utgör en ex-
post informationsasymmetri då informationen är symmetrisk under designskedet av kontraktet men 
agenten har överlägsen information när kontraktet är påskrivet och nivån av ansträngning är vald. 
Agenten kan således enbart observera prestationen av agentens beslut, inte agentens faktiska nivå av 
ansträngning (ibid., s. 94). 
 
Ett problem med moral hazard mellan två parter inbegriper när en för båda parter observerbar variabel 
(𝑥), utfallet, som beror av den ena partens (agentens) handling (𝑎) som den andra parten (principalen) 
inte kan observera, samt på en slumpvariabel (𝜃). Utfallet 𝑥 är en funktion av 𝑎 och 𝜃: 
 

𝑥 =  𝑔(𝑎,𝜃) 
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Slumpvariabeln (𝜃) representerar externa faktorer som antingen kan vara svåra eller omöjliga för 
principalen att observera.  Varje handling (𝑎) som agenten utför ger upphov till en sannolikhetsfördelning 
över utfallet (𝑥). Agentens val av handling (𝑎) kan därför betraktas som ett val av sannolikhetsfördelning 
för utfallet (𝑥) (Mirrlees J. refererad i Axelsson et al., 2010, s. 293). 
 
I terminologin är ett kontrakt mellan en ekonomisk agent och en principal en regel eller en funktion (ℎ) 
som för varje utfall (𝑥) anger en positiv eller negativ ersättning (𝑦) till agenten: 
 

𝑦 =  ℎ(𝑥) 
 
Ersättningsregeln (ℎ) är föremål för principalens val, där principalen förväntas välja ersättningsregel (ℎ) i 
syfte att maximera sin egen förväntade nytta. Detta under två bivillkor: 

1. Deltagandevillkoret 
2. Villkoret för incitamentsriktighet 

 
Deltagandevillkoret grundar sig i att kontraktsrelationen antas vara frivillig, principalen behöver således se 
till att agenten är villig att acceptera kontraktet. Valet av funktionen (ℎ) måste ske så att agenten får (som 
minst) lika hög förväntad nytta av att anta kontraktet som av att avstå. När agenten skrivit under 
kontraktet uppstår villkoret för incitamentsriktighet, agentens handling (𝑎) är optimal för agenten under 
kontraktet (Axelsson et al., 2010, s. 294). 

5.2.2 Adverse selection 

Ett problem med ”adverse selection”, även kallat problem med "hidden characteristics", föreligger när 
agenten innan kontraktets designskede har mer information än principalen. Det föreligger således en ex-
ante informationsasymmetri (Hendrikse, 2003, s. 95). Agenter av olika karaktärer kommer att svara olika 
på samma kontrakt erbjudet av principalen, somliga agenter kommer att acceptera kontraktet medan 
andra kommer att välja att avstå (ibid., s. 96). Enbart agenter av en specifik karaktär kommer att 
acceptera kontraktet, således kommer det att finnas ett visst urval av typer av agenter som accepterar 
kontraktet (ibid.). Beteendet när det gäller att acceptera kontrakt bland de olika agenterna kallas adverse 
selection (ibid.). George Akerlof hade som ambition att ge en ram för bedömning av de 
samhällsekonomiska kostnaderna av oärlighet i “The Market for Lemons” (Akerlof, 1970). Akerlof 
illustrerade då adverse selection eller som det även kallas, negativt urval. 
 
När det gäller kvalitet på andrahandsvaror har säljaren ett klart informationsövertag över köparen, det 
föreligger asymmetrisk information. Köparen kan bilda sig en uppfattning om genomsnittlig kvalitet av 
varan på marknaden. När det gäller den individuella varans brister har säljaren ett stort 
informationsövertag. Det hade inte varit något problem i en sådan situation om säljaren var absolut ärlig 
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men incitament för ett sådant beteende kan saknas. Under asymmetrisk information då säljaren vet att 
varan är bättre än genomsnittet, kommer säljaren att avstå från att sälja. Detta innebär i sin tur att den 
genomsnittliga kvaliteten på marknaden blir lägre, vilket köparna så småningom kommer att upptäcka 
och vill således betala ett lägre pris, vilket i sin tur bidrar till att den genomsnittliga kvaliteten på 
marknaden blir lägre (Akerlof G. refererad i Axelsson et al., 2010, s. 302). 

5.3 Inkompletta kontrakt och Hold-Up problem 
Problem som uppstår till följd av inkompletta kontrakt skiljer sig från problem som uppstår till följd av 
asymmetriskt information. Vid inkompletta kontrakt har båda parter samma information, till skillnad från 
vid asymmetrisk information. Det som hindrar ett fullständigt villkorat kontrakt i en sådan situation är 
kostnaden av att bearbeta och använda informationen på ett sådant sätt att de lämpliga villkorade 
uttalandena kan inkluderas och implementeras (Hart & Moore, 1988). 
 
Problem med så kallat ”hold-up” uppstår när två faktorer är närvarande: 

1. Parterna i en framtida transaktion måste göra icke kontraktsmässiga specifika investeringar innan 
transaktionen för att förbereda för den kommande transaktionen. 

2. Den optimala transaktionens form kan inte exakt specificeras med säkerhet ex-ante. Denna beror 
av hur osäkra parametrar ska lösas, vilket inte objektivt kan mätas och kontrakteras. 

 
De två faktorerna kan skapa problem då de är motstridiga krav för kontraktets struktur som styr 
transaktionen. Den första faktorn indikerar att kontraktet bör vara relativt stramt och inte flexibelt för att 
den investerande parten inte ska vara rädd att den kommande förhandlingen ska ta ifrån parten värdet av 
den specifika investeringen. Den andra faktorn indikerar att kontraktet bör vara relativt flexibelt för att 
göra det möjligt för de båda parterna att forma den transaktionens exakta form för att vara optimal, givet 
realisation av de osäkra parametrarna (Rogerson, 1992). Hold-up problemet beskrevs först av Klein et al. 
(1978) och Williamson (1975, 1979). 

5.4 Tidsinkonsistens, självkontroll & förbindelsemekanismer 
Tidsinkonsistens innebär att den optimala strategiska planen vid tidpunkten 𝑡1 (större än 𝑡) inte är 
optimal i fortsättningen av den plan som var optimal vid tidpunkten 𝑡 (Kydland & Prescott, 1979). En 
individ som uppvisar tidsinkonsistens kommer att skapa en plan vid tidpunkten 𝑡 gällande sitt framtida 

beteende men i framtiden (vid tidpunkten 𝑡1) kommer individen att vilja göra annat än vad individen 
planerat (vid tidpunkten 𝑡) (Varian, 2006, s. 557). 
 
Ett relaterat problem till tidsinkonsistens är problem med självkontroll. Individer kan ha en tendens att 
skjuta upp eller att förbinda sig till mer än vad individen kommer att kunna fullfölja. Ett sätt att hantera 
problem med självkontroll är att förbinda individen till framtida handlingar genom diverse 
förbindelsemekanismer. Förbindelsemekanismer kan: innebära att det blir mer kostsamt att avvika från 
en önskvärd handling i framtiden, vara ett publikt utlovande eller ett kontrakt mellan individer för att 
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försäkra att parterna fullföljer sina framtida intentioner även när det inte är attraktivt till följd av 
förändrade omständigheter (ibid., s. 557-558). 
 
Åtagande är en grundläggande ingrediens för lyckade långsiktiga relationer (Gundlach et al., 1995), vilket 
inbegriper en vilja att göra kortsiktiga uppoffringar för att realisera långsiktiga nyttor (Dwyer et al., 1987). 
Huruvida ett åtagande anses trovärdigt kan beskrivas ur två olika perspektiv: åtagandet är antingen 
motiverande eller tvingande. Ett motiverat åtagande anses trovärdigt om de två parter i en relation 
fortsätter att vilja ära åtagandet fram till åtagandets verkställande.  Ur detta perspektiv är det 
incitamentskompatibelt och självupprätthållande att ära åtagandet fram till dess verkställande.  
 
Ett tvingande åtagande anses trovärdigt om den ena parten i en relation inte kan agera på annat sätt, 
åtagandets verkställande är påtvingat eller att parten inte har handlingsfrihet (Shepsle, 1991 refererad i 
North, 1993). Den parten som utfärdar åtagandet (makthavaren) kan möjligen ha förmågan att 
strukturera åtagandet (relationen) så att åtagandet ligger i båda parternas intresse att foga sig efter 
(motiverande åtagande). Alternativt kan den part som utfärdar åtagandet (makthavaren) möjligen inse att 
partens fortsatta ökade välstånd endast kan bli realiserat genom att den makthavande parten binder sig 
oåterkalleligt (tvingande åtagande) (North, 1993). 
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6. Beteendeteori 

6.1 Prospektteorin 
Prospektteorin beskriver riskfyllda val där nyttobärarna inte är fastställda i välfärd, utan i vinster och 
förluster, relativt till en neutral referenspunkt (Kahneman & Tversky, 1979). Denna referenspunkt är ofta 
"status quo". Konsumenter är även riskaverta, välfärdsförändringen är större vid en förlust än vid en 
förväntad vinst av samma magnitud. Detta kan leda till så kallad "loss aversion", vilket är en tendens hos 
individer att starkt föredra att undvika förluster framför att erhålla vinst. Det kan även leda till förankring, 
status quo bias och andra anormala beteenden (Shogren & Taylor, 2008). 

6.2 Myopiskt beteende 
Myopiskt beteende uppstår när individer ser varje beslut som en separat och oberoende händelse 
(Hardin & Looney, 2012). Myopiskt beteende innebär att konsumenten diskonterar framtiden med en 
högre ränta än de borde baserat på konsumentens preferenser (Feldstein, 1985). Detta kan även 
uttryckas som att konsumenten har kort tidshorisont (Thaler et al., 1997, s. 648). 
 
Antag att en beslutsfattare kan välja mellan två alternativ: antingen erhålla nytta 𝑎 vid tidpunkten 𝑡1 eller 
att få nyttan 𝑏 vid en senare tidpunkt 𝑡2. En myopisk beslutsfattare tror felaktigt att 𝑎 är bättre än 𝑏 då 
individen har en systematisk tendens att överskatta värdet av tidigare nytta på bekostnad av senare 
(Lagerspetz, 1999, s. 150). 

6.3 Hyperbolisk diskontering 
Exponentiell diskontering innebär att individer diskonterar framtiden till en konstant faktor. Om 𝑢(𝐶) är 
nyttan av konsumtion idag, är nyttan av konsumtion år 𝑡 i framtiden: 
 

𝛿𝑡𝑢(𝐶) 
 
Där 𝛿 < 1 

En alternativ teori kallad hyperbolisk diskontering föreslår att diskonteringsfaktorn inte tar formen 𝛿𝑡 
utan istället: 
 

1/(1 + 𝑘𝑡) 
 

Det första spåret i detta examensarbete har ett beteendeantagande om rationella individer medan det 
andra spåret tillåter individer med icke-rationellt beteende (jmf kapitel 1). De rationella individerna agerar 
nyttomaximerande medan de icke-rationella individerna kan ha ett beteende inkonsekvent med 
nyttomaximering, vilket följaktligen kan beskrivas utifrån beteendeteori enligt detta kapitel. Följande 
beteendeantagande används för att möjliggöra analys av hur individer kommer att svara på beskrivna 

styrmedelsåtgärder i kapitel 8. 
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I exponentiell diskontering är beteendet tidskonsekvent. Den diskonteringsränta som individen är villig att 
substituera konsumtion i en period mot konsumtion i annan period är samma oavsett period. Vid 
hyperbolisk diskontering diskonterar individen den långsiktiga framtiden tyngre än vad individen 
diskonterar den kortsiktiga framtiden (Varian, 2006, s. 556-557). 

6.4 Överdriven optimism 
Individer kan tendera att vara överdrivet optimistiska, innebärande att de tilldelar fördelaktiga händelser 
för hög sannolikhet och ofördelaktiga händelser för låg sannolikhet. Fyra faktorer har identifierats som 
orsakar att individer blir överdrivet optimistiska: kontrollerbarhet, angelägenhet, erfarenhet och 
representativitet. Kontrollerbarhet och optimism är generellt positivt korrelerade, individer är benägna 
att vara mer optimistiska gällande händelser där de upplever själva att de kan utöva mer kontroll. 
Angelägenhet och optimism är generellt positivt korrelerade, individer engagerar sig i önsketänkande. 
Erfarenhet är generellt negativt korrelerat med optimism för ogynnsamma händelser. Representativitet 
och optimism är slutligen positivt korrelerade, individer är generellt mer optimistiska till händelser som 
de kan föreställa sig hända en representativ individ (Weinstein, 1980). 

6.5 Heuristiskt beslutsfattande 
En heuristik används när en individ gör en bedömning genom att bryta ut ett specifikt attribut av objektet 
som bedöms med ett heuristiskt attribut, vilket kräver en mindre komplex bedömning (Kahneman & 
Frederick, 2002). Det finns tre kognitiva så kallade "tumregler" som förenklar bedömningar och beslut, 
genom att basera beslut på en mindre komplex grund. Framför att ägna tid och energi på att analysera en 
situation styrs individer istället av hur lätt de minns liknande situationer (tillgänglighetsheuristik), hur likt 
ett objekt är en objektskategori (representativitetsheuristik) samt hur de känner inför en händelse, ett 
objekt eller en person (affektsheuristik) (Tversky & Kahneman, 1974). Heuristik och bias erbjuder en 
kognitiv förklaring av individers felhandlande utan att förklara det i termer av irrationalitet (Gilovich & 
Griffin, 2002). 

6.6 Teorin om planerat beteende 
Teorin om planerat beteende används för att studera en stor variation av individuella beteenden för att 
göra det möjligt att förutse och förstå individers intention att engagera sig i diverse aktiviteter. Teorin 
förutsätter att individens beteende representerar medvetet resonerade val, vilka formas av kognitivt 
tänkande och social press. Teorin förutsätter även att beteendet är baserat på individens intention med 
beteendet, som i sin tur är en funktion av individens attityd och subjektiva norm gentemot beteendet 
samt upplevd kontroll av beteendet (Azjen, 1991). 
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Figur 5 – Teorin om planerat beteende 

Attityd gentemot beteendet refererar till den grad en individ har fördelaktig eller ofördelaktig bedömning 
och värdering av ett visst beteende. Subjektiv norm refererar till individens upplevda sociala press 
huruvida individen ska uppvisa ett visst beteende. Upplevd kontroll av beteendet refererar till individens 
upplevda enkelhet eller svårighet att uppvisa ett visst beteende, reflekterande tidigare erfarenheter och 
förväntan gällande hinder och svårigheter (ibid.). Se figur 5 ovan. 

6.7 Teorin om innovationsspridning 
Teorin om innovationsspridning beskriver hur innovationer anpassas inom en population av potentiella 
användare. De fyra nyckelelementen i teorin är: innovation, kommunikationskanaler, tid och sociala 
system. Innovationer kan inkludera nya teknologier, nytt förfarande eller nya idéer. Användare av 
innovationer kan vara både individer och organisationer (Rogers, 1962). På makronivå är teorin om 
innovationsspridning en process av kommunikation, där individer i ett socialt system lär sig om ny 
innovation samt om dess potentiella fördelar genom kommunikationskanaler och blir således övertygade 
om att anta dem. Kommunikationskanaler kan vara massmedia eller tidigare användare. Spridningen är 
en tidsbestämd eller en temporär process. Processen startar sakta med några tidiga användare, sedan tar 
processen fart i takt med att innovationen används av den konventionella populationen. Slutligen saktas 
processen ned i takt med att den användande populationen når mättnad (Rogers, 1995). 
 
Innovationsanpassningen på mikronivå (användarnivå) är en process bestående av fem steg: 
1. Kunskap - när användare först lär sig om en innovation från massmedia eller andra kanaler. 
2. Övertygelse - skedet där användare blir övertygade av tidigare användare att testa innovationen. 
3. Beslut - beslut huruvida användaren accepterar eller avvisar innovationen. 
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4. Implementering - initiala användningen av innovationen. 
5. Konfirmation - beslutet att fortsätta att använda innovationen i full potential. 
 
I teorin förutsätts även fem olika karaktärer som formar användarnas beslut om innovationsanpassning: 
 

1. Relativ fördel - förväntad fördel av innovationen relativt till tidigare innovationer. 
2. Kompabilitet - graden till vilken innovationen passar användarens arbetsvanor, tro och värden. 
3. Komplexitet - graden till vilken innovationen är svår att lära sig eller att använda. 
4. Test- eller verifierbarhet - graden till vilken innovationen kan bli prövad. 
5. Observerbarhet - graden till vilken resultatet av att använda innovationen kan bli tydligt 

observerad. 
 
Komplexitet är negativt korrelerat med innovation medan de andra faktorerna är positivt korrelerade. Det 
ska nämnas att det även finns andra faktorer som påverkar innovationstillämpningen: riskbenägenhet, 
utbildningsnivå, kosmopolitism och kommunikationsinfluerande. Tidiga användare kan karaktäriseras som 
äventyrslystna, välutbildade och förlitande på massmedia, medan senare användare förlitar sig i högre 
grad på andra källor, såsom vänner och familj, som primärkällor för information. Denna modell har blivit 
kritiserad för att förutsätta att alla innovationer är fördelaktiga och att innovationerna tids nog blir 
utspridda i hela populationen. Modellen har även fått kritik för att den inte tillåter ineffektiva 
innovationer att försvinna fort utan att de tagits i bruk av hela populationen eller har blivit ersatta av 
bättre innovationer (ibid.). 

6.8 Modellen för sannolikhet till bearbetning 
Modellen för sannolikhet till bearbetning (engelska ”Elaboration Likelihood Model”) beskriver hur 
individer kan bli influerade att förändra sin attityd gentemot ett särskilt objekt, händelse eller beteende 
och den relativa effektiviteten av sådana strategier för förändring. Modellen innebär att en individs 
attityd kan bli formad av två olika vägar av influenser: den ena kallad den centrala vägen och den andra 
kallad den perifera vägen. De olika vägarna skiljer sig i fråga om mängd eftertänksam 
informationsbehandling eller bearbetningen som krävs av individen (Petty & Cacioppo, 1986). 
 
Den centrala vägen kräver att individen tänker på problemrelaterade argument i ett informativt 
meddelande och försiktigt rannsakar meriterna och relevansen av dessa argument, innan individen 
skaffar en informerad bedömning gällande målobjektet. Den perifera vägen är mindre kognitivt krävande 
och vägarna av attitydförändring är typiskt operationaliserade i modellen genom argumentets kvalitet och 
de perifera ledtrådarna konstruerade var för sig. Den perifera vägen fordrar således att individen litar på 
så kallade yttre ledtrådar som antal tidigare användare eller på expertomdömen över argumentens 
kvalitet, för att forma sin attityd gentemot målobjektet. Vilken av den centrala eller perifera vägen som 
kommer att påverka individen beror på individens möjlighet och motivation att arbeta sig igenom de 
centrala meriterna av ett argument, vilket kallas sannolikhet till bearbetning. Individer med hög nivå av 
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sannolikhet till bearbetning (hög möjlighet respektive motivation) är mer sannolika att eftertänksamt 
behandla den presenterade informationen och är således mer påverkade av argumentets kvalitet. 
Individer med låg sannolikhet till bearbetning är i sin tur mer motiverade av perifera ledtrådar. Det bör 
adderas att sannolikhet till bearbetning är en karaktärisering av en situation och inte ett personligt 
karaktärsdrag (ibid.). 
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7. Lärdomar ex-post av miljöskatt i fordonssektorn 

7.1 Introduktion 
EU har infört direktiv för hur miljöanpassade fordon ska vara utformade (Lago et al., 2011). EU reglerar 
drivmedelsinnehåll genom Bränslekvalitetsdirektivet (2009/30/EG). Direktivet innehåller regler som 
bränsleleverantörerna är skyldiga att övervaka. Genom EU-förordningen (2009/443/EG) regleras även hur 
mycket koldioxidutsläpp en ny personbil i genomsnitt får avge. Detta kan jämföras med fastighetssektorn 
där det även finns krav på nybyggnation av fastigheter och andra former av krav i produktionsledet. Detta 
kapitel ska dock koncentreras till att undersöka hur en mer energieffektiv fordonsflotta nås genom 
styrmedel i konsumtionsledet. Fordon är, på samma sätt som fastigheter, hållbara konsumtionsvaror med 
stor andrahandsmarknad till följd. Fastigheter skiljer sig dock avseende livslängd vilket medför att 
förbättringar av fastighetens installationer och utrustning kan ske i en större utsträckning. En stor del av 
förändringen mot en mer energieffektiv flotta bör ske i både det befintliga fordonsbeståndet och i 
nybilsflottan (Jussila Hammes, 2015). 

7.2 Bränsleskatt 
Bränsleskatt på personbilar är ett samlingsnamn för skatter som direkt adderas priset på bränslet i fråga, 
vilket belastar konsumenten genom konsumtionsskatt. Bensin och diesel omfattas av koldioxidskatt och 
energiskatt samt moms. Dessa skatter har i princip samma styrande effekt på konsumtion av drivmedel. 
Genom att skatterna adderas priset på bensin och diesel syftar de till att styra konsumenten mot en 
minskad bränsleanvändning. Biodrivmedel är i största mån skattefria (Naturvårdverket & 
Energimyndigheten, 2006). 
 
Koldioxid- och energiskatt är viktiga styrmedel för att ge incitament till åtgärder som reducerar 
fordonsparkens koldioxidutsläpp. Dessa används inte enbart som klimatpolitiska styrmedel 
(koldioxidskatten) utan även av fiskala skäl, dock i syfte att internalisera andra kostnader som trafik i 
allmänhet förorsakar (energiskatt). Att fastställa skatternas optimala nivåer både utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett konsumentperspektiv sker inte utan svårighet. EU har 
konstaterat att koldioxidskatt, givet att rätt nivå fastställts, är ett optimalt sätt att minska 

Utvärderingen av miljörelaterade fastighetsskatter kommer att ske ex-ante i nästkommande kapitel. I 
detta kapitel kommer lärdomar av miljöriktade styrmedel, i form av miljöskatter, vilka används i 
fordonssektorn att inhämtas. Transportsektorn står, precis som fastighetssektorn, för en stor del av 
Sveriges totala energianvändning (jmf kapitel 2), således har båda sektorerna relativt stor påverkan på 
miljön. I transportsektorn används styrmedel för att minska den negativa miljöpåverkan (Naturvårdverket, 
2014b). Detta genom bland annat marginalkostnadspåverkande nationella styrmedel som koldioxidskatt 
och energiskatt samt andra icke-marginalkostnadspåverkande nationella styrmedel som stöd för 
miljöbilar, "Supermiljöbilspremie" och fordonsskatt (Jussila Hammes, 2015). Dessa kommer att beskrivas 

mer ingående i detta kapitel. 
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koldioxidutsläppen i samtliga sektorer som står för stora utsläpp och fungerar som ett komplement till 
industrisektorns utsläppshandel EU Emissions Trading System (ETS) (SOU 2013:84). 

7.3 Koldioxidbaserad fordonsskatt 
För att nå de långsiktiga miljömålen behöver fordonsflottan bli mer energieffektiv. Att enbart byta bränsle 
är inte tillräckligt utan behöver kombineras med skatter som ger incitament till att byta till nya, mer 
energieffektiva fordon (SOU 2013:84). Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten syftar till att främja till 
användning av fordon som står för låga nivåer av koldioxidutsläpp samt även till att korrigera för 
externaliteter och asymmetrisk information som riskerar att hämma teknikspridning och utvecklingen av 
fordon med låga koldioxidutsläpp per körsträcka (Hennlock et al., 2015). Den koldioxidbaserade 
fordonskatten infördes år 2006 och belastas innehavare av skattepliktiga personbilar, vilket även 
inkluderar lättare bussar och lastbilar. Den koldioxiddifferentierade skattens storlek fastställs baserat på 
fordonets drivmedel och fordonets utsläppsnivå av koldioxid. Skatten består av ett fast grundbelopp och 
en koldioxidkomponent som baseras på gram koldioxid per kilometer som fordonet släpper ut över 
koldioxidbeloppsgränsen. Information om fordonets koldioxidutsläpp, vilken skatten baseras på, finns i 
registreringsbeviset och i vägtrafikregistret (SFS 2006:227). Fordonskatten är ett sätt att gynna mer 
miljöanpassade fordon med lägre utsläppsnivåer av koldioxid. Bensindrivna fordon blir automatiskt högt 
beskattade då de ofta står för större utsläppsnivåer relativt fordon som drivs på alternativt bränsle (ET 
2013:22). Bensin-, diesel- och etanoldrivna fordon har olika koldioxidkomponenter för att främja 
miljöalternativ ytterligare. Dieseldrivna fordon har även ett miljötillägg för att kompensera för de höga 
halterna luftföroreningar (kväveoxid) som diesel släpper ut (Transportstyrelsen, 2015). 

7.4 Skattebefrielse och premier 
År 2009 infördes en femårig skattebefrielse från fordonskatt vid nybilsköp givet erhållandet av klassen 
”Miljöbil”, detta för att premiera mer miljöanpassade fordon ytterligare. Syftet med skattebefrielsen är 
att minska beroendet av olja, begränsa utsläppen av växthusgaser samt att, på samma sätt som 
fordonsskatten, begränsa externaliteter som hämmar teknikspridning och utveckling av fordon med 
mindre koldioxidutsläpp per körsträcka (Hennlock et al., 2015). Ett fordon får klassas som miljöbil om 
fordonets koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till bilens vikt 
(Trafikverket, 2015). Detta krav uppfyller enbart vissa fossildrivna fordon och fordon som drivs av 
miljöbränslen som: el, gas, biobränsle eller andra förnybara bränslen. Mellan år 2009 och 2011 ökade 
antalet registrerade miljöbilar i Sverige med 300 procent (Wu et al., 2013). Den första januari år 2013 
infördes en ny miljöbilsdefinition, vilken innebar en justering av vilka fordon som får tillhöra 
miljöbilskategorin. Den nya definitionen baseras på striktare EU-krav (Trafikverket, 2014). 
 
En så kallad ”Supermiljöbilspremie” infördes år 2012 för att personbilar med mycket låga utsläpp ska vara 
möjliga att premiera ytterligare. Fordon vars koldioxidutsläpp är lägre än gränsvärdet, vilket sannolikt till 
största delen uppfylls av elbilar och laddhybrider, erhåller en engångspremie (Trafikverket, 2015), vilken 
betalas ut av Transportstyrelsen (Jussila Hammes, 2015). 
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7.5 Registreringsskatt och Bonus-Malus systemet 
Enligt en rapport från EU-kommissionen år 2005, kan en inköpsrelaterad registreringsskatt på fordon vara 
fördelaktig då fordonets inköpspris kan komma att påverka konsumentens val av fordon i större 
utsträckning än den förväntade årliga kostnaden under bilens livslängd (SOU 2013:84). Således kan en 
registreringsskatt som ger upphov till en direkt kostnad vid fordonsköpet komma att få en större effekt på 
fordonsparken i relation till andra fordonskatter. De nordiska länderna Danmark, Norge och Finland har 
på samma sätt som många länder inom EU, introducerat registreringsskatter som belastar 
personbilsägare vid bilköp. I Danmark belastas personbilsägare en registreringsskatt vid fordonets första 
registrering i landet, oavsett om fordonet är nytt eller begagnat. Personbilar med hög 
drivmedelsförbrukning belastas även av tilläggsavgifter (Jussila Hammes, 2015). Batteridrivna fordon är 
helt befriade från registreringsskatt i syfte att främja miljöalternativ ytterligare (Wu et al., 2013). I Norge 
existerar både registreringsskatt och omregistreringskatt på fordon. Batteridrivna fordon och 
vätgasdrivna bränslecellsbilar är helt befriade från registreringskatt. Batteridrivna fordon är även befriade 
från parkeringsavgifter och vägtullsavgifter. Registreringsskatten i Finland är differentierad baserat på 
fordonets koldioxidutsläpp (Wu et al., 2013). Skatten är således progressiv baserat på fordonets inhemska 
konsumtionspris och ökar i procent baserat på gram koldioxidutsläpp (Jussila Hammes, 2015). 
 
Frankrike introducerade år 2008 en registreringsskatt i ett system kallat Bonus-Malus. Systemet innebär 
att individer som köper mer miljöanpassade fordon erhåller förmån av en prisreduktion som en form av 
premie (bonus). De individer som köper fordon som släpper ut mer växthusgaser får betala en skatt 
adderad priset (malus). Systemet bygger på ett klassningssystem där alla fordon klassas utifrån 
koldioxidutsläpp. Baserat på fordonsklass avgörs det vilken bonus alternativt malus som fordonsägaren 
erhåller. Systemet ska således fungera självförsörjande genom att de som betalar skatt finansierar 
premien till de miljöanpassade fordonen. Motivet för införandet av denna typ av skatt var dels att 
motivera konsumenter till att köpa miljöanpassade fordon och på så sätt långsamt förändra 
fordonsflottan i Frankrike samt även till att påverka biltillverkare att utveckla nya, mer miljöanpassade 
fordon (D’Haultifoeuille et al., 2013). 

7.6 Styrmedlens inverkan på fordonsbeståndet 
I transportsektorn är det utsläpp från personbilar som dominerar (jmf svarta staplar i figur 6). Utsläppen 
består till största del av koldioxid. Mellan år 1990 och 2008 ökade trafiken och antal registrerade 
personbilar i Sverige men har sedan dess befunnit sig på en konstant nivå. Trots att trafiken ökade mellan 
år 1990-2008, kan det konstateras att utsläppen från personbilar var 13 procent lägre år 2013 jämfört 
med år 1990. Att utsläppen har minskat kan förklaras av en ökad användning av biobränslen samt ökad 
andel energieffektiva fordon (Naturvårdsverket, 2015c). Under år 2013 minskade utsläppen med två 
procent, dock var reduceringstakten inte lika stor sett till tidigare år, vilket förmodas kunna förklaras av 
att antalet fyrhjulsdrivna personbilar ökat markant i nybilsförsäljning. Detta förmodas delvis bero av 2013 
års förändring av miljöbilsdefinitionen. Andelen miljöbilar minskade markant (enligt den gamla 
definitionen var 45 procent miljöbilar i nybillsförsäljningen år 2012 jämfört med 10 procent med den nya 
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definitionen år 2013) efter ändringen av definitionen och med det lägre utbudet av miljöbilar minskade 
incitament till att välja en bil med lägre koldioxidutsläpp (Trafikverket, 2014). Den osäkerhet som en 
ändring av miljöklassificeringsdefinitionen skapat, främjar inte konsumentbeteende mot mer 
miljöanpassade inköp (Motion 2014/15:1837). 
 

Figur 6 - Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter år 1990-2013 

Sverige som tidigare haft det högsta koldioxidutsläppet per kilometer för nya personbilar inom EU, ligger 
idag någonstans i mitten i jämförelse med övriga EU-länder. Personbilsflottan har som helhet 
energieffektiviserats de senaste åren till följd av utskrotning och minskad användning av äldre 
bränsleineffektiva fordon. Bränsleförbrukningen för personbilsflottan som helhet, både gamla och nya 
personbilar, sjönk från 7,2 liter per 100 kilometer år 2012 till 7,0 liter per 100 kilometer år 2013. 
Bränsleförbrukningen sjönk totalt med 120 miljoner liter till följd av nyregistrering av energieffektiva 
personbilar och lätta lastbilar samt utskrotning och minskad användning av äldre energiineffektiva fordon. 
Detta resulterade i en minskning av växthusgasutsläpp med cirka 260 tusen ton (Trafikverket, 2014). 
 
Det är svårt att koppla ett visst styrmedel till en viss extern effekt då alla styrmedel som påverkar trafiken 
även påverkar alla externaliteter som uppstår (Jussila Hammes, 2015).  Det går dock att konstatera att 
specifika styrmedel har effekt. Exempelvis har de höjningar som gjordes av energi- och koldioxidskatten 
mellan år 1990 och 2005 konstaterats sänka koldioxidutsläppen år 2005 med 1,5–3,2 miljoner ton per år. 
De introducerade miljöklasserna och premierna har varit effektiva för att öka användningen av 
miljömässigt bättre drivmedel och för att sänka koldioxidutsläppet. Sedan ett antal år tillbaka är det till 
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största del fordon med de bästa miljöklasserna som säljs (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006). 
År 2013, när den nya miljöbilsdefinitionen började gälla, bestod den totala fordonsflottan av tio procent 
miljöbilar (Trafikverket, 2014). Av alla personbilar som nyregistrerades under år 2014 var cirka 17 procent 
registrerade miljöbilar (Myndigheten för trafikanalys, 2015a). Under år 2014 ökade antalet utbetalda 
Supermiljöbilspremier med cirka 70 procent, jämfört med föregående år, till totalt 2935 stycken. För år 
2015 finns det 215 miljoner avsatt för miljöbilspremien vilket är 115 procent mer jämfört med år 2014 
(Myndigheten för trafikanalys, 2015b).  Den koldioxiddifferentierade fordonskatten har kunnat 
konstateras, enligt utvärderingar som gjorts i ekonometriska modelleringar för att fånga upp det specifika 
styrmedlets effekter, bidragit till minskade koldioxidutsläppsnivåer samt även haft en negativ kortsiktig 
effekt på nybilsförsäljningen. Liknande utvärderingar som gjorts på Frankrikes Bonus-Malus system har 
visat en liknande effekt, dock en större effekt på själva koldioxidutsläppets minskning (Hennlock et al., 
2015). 

7.7 Avslutande kommentarer 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att samverkan mellan olika styrmedel sker i hög grad inom 
fordonssektorn och syftena med flera av dessa är att vara kombinerat miljöstyrande och fiskala 
(Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006). Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten, Bonus-
Malus systemet och miljöbilspremien är styrmedel som bedöms ha effekter på konsumtionsvalen, 
åtminstone på kort sikt (Hennlock et al., 2015). Bränsleskatterna i form av koldioxid- och energiskatt har 
konstaterats på lång sikt ha betydande effekt på den totala efterfrågan av både drivmedelsval och 
fordonsval. Kombinerat med andra styrmedel är de väsentliga för den långsiktiga utvecklingen av den 
totala fordonsparkens energieffektivitet (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006). 
 
Individuella preferenser har en betydande roll i att stimulera efterfrågan av miljöanpassade fordon. 
Individer beaktar kostnader och fordonets egenskaper gällande prestanda som viktiga i valet av fordon. 
Individer har även konstaterats beakta skattefria köp av fordon som incitament i valet av fordon samt 
funnit incitament till köp av fordon med signifikant reducerade utsläppsvärden (Potoglou & Kanaroglou, 
2007). 
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8. Analys ex-ante av miljöskatt i fastighetssektorn 

8.1 Förändrad energiskatt 

8.1.1 Introduktion 

En åtgärd till syfte att begränsa energiförbrukningen i fastighetssektorn är att göra energi dyrare genom 
en förändring av den befintliga energiskatten. Energiskatt är ett ekonomiskt styrmedel som direkt adderas 
kostnaden för bränsle. Energiskatten syftar till att i direkt bemärkelse minska efterfrågan på energi samt i 
indirekt bemärkelse stimulera till val av fastigheter utifrån miljöegenskaper. Denna åtgärd används även i 
fordonssektorn där bränsleskatt har ansetts vara en effektiv åtgärd för att begränsa bränsleförbrukningen 
(jmf avsnitt 7.2). I ett önskvärt scenario kommer konsumenten att förändra sitt beteende för att begränsa 
sin energiförbrukning i takt med att energi blir dyrare och även att finna incitament till 
energieffektivisering av fastighetens utrustning och installationer. I längden kan utbudet av energi bli 
lägre om konsumenter efterfrågar mindre energi, vilket är önskvärt då det långsiktiga målet är att det sker 
en minskning av miljöpåverkan. Detta genom att externa effekter tillhörande konsumtion av olika 
energikällor blir internaliserade av den individuella konsumenten. 
 
Den rationella individens optimala beslut är att minimera nuvärdet av sina privata kostnader. En 
förändrad energiskatt medför en ökad direkt kostnad på energi för konsumenten, givet samma 
energiförbrukning, kommer således en större del av konsumentens totala budget att spenderas på 
kostnad för energi. Den rationella individens mål är att maximera sin förväntade nytta i en 
beslutssituation där flera konkurrerande alternativ uppstår. Då fastigheter är beroende av energi, står 
individen inför två konkurrerande val: att investera i energieffektivitet idag med resultat att framtida 

I detta kapitel analyseras potentiella åtgärder för att påverka konsumentens val av fastighet vad gäller 
energieffektivitet, influerade av fordonssektorns åtgärder för att hantera den negativa miljöpåverkan. Om 
energi inte är kostsamt för den nyttomaximerande konsumenten finns inte incitament till minskad 
energiförbrukning och tillhörande energiinvesteringar. Utgångspunkten är att undersöka huruvida ökade 
energikostnader kan medföra minskad energiförbrukning. Begränsning av den enskilda individens 
energikonsumtion per se (beträffande nyttjande) är önskvärd men för en långsiktigt hållbar förändring av 
beståndet fordras investering i utrustning och installationer. Analysen kommer att fokuseras på huruvida 
styrmedel leder till önskvärd förändring och utveckling av fastighetsbeståndet i detta avseende. Analysen 
tar sitt avstamp i hur marknaden reagerar på utlovandet av höjda energiskatter. Följaktligen kommer 
skatteåtgärder med syfte att göra energiinvesteringar i fastigheter mer lönsamma att ligga till grund för 
analys: 
 
 Förändrad energiskatt (avsnitt 8.1) 
 Årlig miljödifferentierad fastighetsskatt (avsnitt 8.2) 

 Transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt (avsnitt 8.3) 
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energikostnader kommer att minska alternativt att betala ökade energikostnader nu och i framtiden. 
Rationella individer kommer att välja att investera i fall där de finner att investeringen är lönsam (den 
framtida besparingen är större än den initiala investeringen). Individer som genomför energiinvesteringar 
kommer följaktligen att lägga mindre av sin totala budget på energi efter investeringen och således 
minimera nuvärdet av de privata kostnaderna. I en nivå när energiskatten är tillräckligt hög för att 
stimulera till energiinvesteringar, kommer rationella individer att investera. 

8.1.2 Utlovad höjd energiskatt 

Marknaden för energi och marknadspris influerar konsumtionsnivån av energi och beslut huruvida 
konsumenten ska investera i energieffektiv utrustning och installationer. Genom att addera en skatt på 
energi kan den totala energikostnaden göras dyrare för konsumenten. Politiker och styrande organ kan 
således skapa incitament till energiinvestering genom att höja den existerande skatten på energi på 
marknaden då detta ökar konsumenternas privata kostnader. I ett initialt skede, innan beslut om ökade 
energiskatter skett, kan utlovade höjningar av skatter vara ett faktum på marknaden. Ett scenario är att 
konsumenten litar på att politikerna kommer att förändra energiskatten. Ett annat scenario är att 
konsumenten inte litar på att politikerna står vid löftet. 
 
Politiker besitter information som de inte delar med sig av till konsumenter och kan även ha en dold 
agenda. Det föreligger med andra ord asymmetrisk information mellan konsument och beslutsfattare 
(politiker) vad gäller framtida politik. Att politiker kan ha en dold agenda kan jämföras med ett problem 
med moral hazard, konsumenter (principaler) vill få valda politiker (agenter) att agera utifrån hur 
konsumenterna önskar. Informationsasymmetrin kan skapa diverse principal-agent problem i den 
beskrivna relationen. Det finns en risk att politiker agerar med överdriven optimism till följd av att de är 
angelägna i diverse avseenden (optimism och angelägenhet är positivt korrelerade, jmf avsnitt 6.4), vilket 
gör det möjligt att utlovade löften inte alltid uppfylls. Denna analys kommer att ta sitt avstamp i 
trovärdigheten i de valda politikernas löften gentemot konsumenterna, huruvida konsumenter 
(principaler) litar på att politiker (agenter) kommer att hålla vad de lovar. För att besvara detta krävs en 
analys om utlovandet av höjning av energiskatten är ett trovärdigt löfte. 
 
Det finns en risk för den nyttomaximerande individen att investera i energieffektiv utrustning och 
installationer vid enbart utlovandet av höjda energiskatter då de inte kan vara säkra på investeringens 
lönsamhet och då de inte med säkerhet kan veta att de framtida driftkostnaderna kommer att öka. Detta 
beror av det faktum att konsumenten inte med säkerhet vet att skattehöjningen kommer att verkställas. 
Detta problem föreligger till följd av asymmetrisk information mellan konsumenter och politiker. 
 
Brist på information och asymmetrisk information anges ofta som anledningar till varför konsumenter 
underinvesterar i energieffektivitet (Howarth & Sanstad, 1995). Konsumenter kan sakna tillräcklig 
information om skillnader i framtida driftkostnader i jämförelse mellan mer energieffektiva och mindre 
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energieffektiva varor som behövs för att fatta beslut om investering (ibid.). Med andra ord kan ett 
resultat av utlovandet om höjd skatt bli att nuvärdesberäkningen gällande den framtida 
energibesparingen blir osäker till följd av att konsumenten saknar tillräcklig information. Detta då 
besparingen till följd av investeringen inte med säkerhet kan fastställas i monetära termer och för att 
konsumenten inte med säkerhet kan räkna med att höjningen kommer att införas. 
 
Konsumenten kan värdera att undvika hög investeringskostnad idag, framför framtida besparing, med 
anledning av osäkerheten angående framtiden. Ett beteendeantagande i enighet med teorin om 
hyperbolisk diskontering (jmf avsnitt 6.3). Denna osäkerhet hos konsumenten kan resultera i att 
utlovandet av höjda energiskatter inte skapar tillräckliga incitament till energieffektivisering av 
fastigheten. 
 
Ett utlovande av förändrade energiskatter är en form av inkomplett kontrakt (jmf avsnitt 5.3) mellan 
politiker och konsumenter. Lovar politiker att höja energiskatter är utlovandet en form av åtagande från 
politikerns sida. För att konsumenter ska tro på detta åtagande fordras det vara trovärdigt, antingen 
genom att åtagandet är motiverande eller tvingande för politikern (jmf avsnitt 5.4). Ett scenario är att 
politikern anser åtagandet motiverande och ärar att fullfölja åtagandet i form av införandet av 
skattehöjningen. Ett annat scenario är att politikern inte anser åtagandet motiverande och således 
underlåter att fullfölja sitt löfte att införa höjningen av skatten. Om politikern står för löftet även i val och 
det vid en eventuell valvinst visar sig vara ett kostsamt löfte, kan politikern möjligen inte stå för löftet. 
Detta innebär att politikern inte kan ära åtagandet fram till verkställandet av skattehöjningen. 
 
Detta indikerar att det föreligger ett så kallat ”hold-up” problem (jmf avsnitt 5.3) då konsumenten kan 
göra investeringar innan utlovandet är verkställt. Konsumentens val av investering är beroende av löftets 
verkställande och konsumenten kan således inte avgöra på förhand (innan löftets verkställande) det 
optimala valet av investering. 
 
Om konsumenter förväntar sig att politikern kommer att ära åtagandet och således förlitar sig på att 
energiskatten kommer att höjas kan konsumenten finna incitament till energiinvestering av fastigheten. 
Om konsumenten däremot befarar att politikern inte kommer att ära åtagandet gällande höjda 
energiskatter, att politikern inte anser åtagandet vara motiverande, kan konsumenten komma att 
förvänta sig att politikern kommer att uppträda med tidsinkonsistens och bryta mot det utfärdade löftet. I 
ett sådant scenario kommer konsumenten följaktligen inte finna incitament till energiinvestering och det 
utfärdade löftet når inte önskvärt resultat gällande energiinvestering. 
 
Individernas bedömningar och beslut kan baseras på en mindre komplex grund för att förenkla för 
individen, innebärande att besluten baseras på hur lätt de minns liknande situationer 
(tillgänglighetsheuristik), hur likt ett objekt är en objektskategori (representativitetsheuristik) och hur de 
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känner inför händelsen, objektet eller personen i fråga (affektsheuristik). Dessa sätt att förenkla kognitivt 
vid beslutsfattande är inte icke-rationellt beteende men för med sig en risk för felbedömningar. En 
eventuell övertygelse (jmf innovationsanpassning) om att energiinvestera kan bero av i vilken 
utsträckning individen förenklar sina bedömningar och beslut utifrån de kognitiva “tumregler” som 
beskrivits. Vad gäller en utlovad förändrad energiskatt kan individen, givet att individen minns att 
liknande löften inte verkställts, komma att inte agera på informationen oavsett individens grad av 
rationalitet då de baserar löftets implikationer på tidigare liknande situationer (jmf 
tillgänglighetsheuristik). Individens val av hur de agerar på löftet kan även bero av hur de känner inför den 
eller de politiker som givet löftet om en förändring av energiskatten (affektsheuristik). Individens reaktion 
på löftet kan även påverkas av hur likt exempelvis löftet eller politikern är en kategori 
(representativitetsheuristik) och på så sätt riskera att leda till felbedömning och följaktligen till att 
effekten av löftet inte blir önskvärd. 
 
Teorin om planerat beteende (jmf avsnitt 6.6) förutsätter att individens beteende representerar 
medvetet resonerade val formade av kognitivt tänkande och social press. Denna modell förutsätter, 
jämfört med heuristikerna ovan, att konsumentens beslut inte enbart baseras på konsumentens kognitiva 
“tumregler” utan även är formade av social press. Konsumentens beteende är baserat på konsumentens 
intention med beteendet, vilket i sin tur är en funktion av konsumentens subjektiva norm gentemot 
beteendet (även individens attityd och upplevd kontroll av beteendet i fråga), vilken baseras på 
konsumentens upplevda sociala press till att uppvisa ett visst beteende. Konsumenter som värnar om 
miljön visar en signifikant större vilja att betala för miljöattribut i fastigheter (jmf Mandell & Wilhelmsson, 
2011). Detta kan beskrivas som att dessa konsumenters attityd ligger till grund för att ett sådant 
beteende bedöms och värderas som fördelaktigt. Även konsumenter som inte har några preferenser 
avseende miljö förväntas vilja betala för miljöanpassad teknologi vilket kan nås genom att öka kostnaden 
för skadan på miljön (jmf Mandell & Wilhelmsson, 2011). Detta indikerar att beteendet är styrt av 
kostnadsbesparing (nyttomaximering) hos individer som inte värnar om miljön, således inte enbart av 
intention avseende beteendet. Modellen för sannolikhet till bearbetning (jmf avsnitt 6.8) innebär att en 
individs attityd kan bli formad utifrån två olika spår. Det ena spåret är mer kognitivt krävande då det 
kräver att individen noggrant granskar meriter och relevans av argument i ett informerande meddelande, 
medan det andra spåret är mindre kognitivt krävande och förlitar sig således på perifera ledtrådar för att 
forma individens attityd. Vilket spår individen väljer beror av individens möjlighet och motivation att 
bearbeta argumentens centrala meriter, det vill säga sannolikheten till bearbetning. Detta applicerat på 
hur konsumenten mottar löftet om förändrade energiskatter från politikern, indikerar att individer som 
mer eftertänksamt behandlar den presenterade informationen i form av löftet är mer påverkade av 
argumentens kvalitet i löftet jämfört med individer som inte bearbetar löftet lika eftertänksamt. Med 
anledning av individernas olika beteendemässiga intentioner och individernas respektive sannolikhet till 
bearbetning av det politiska löftet indikeras att löftet per se inte är tillräckligt för att nå hållbar 
beteendeförändring. Följaktligen kommer möjligheter till att påverka löftets trovärdhet att analyseras. 
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Ur konsumentens perspektiv kan utlovandet anses trovärdigt om politikern inte kan agera på annat sätt 
än det utlovande (tvingande åtagande). Detta kan innebära att politikern inte kan bortse från utlovandets 
verkställande, det vill säga att politikern inte har handlingsfrihet. I en sådan situation är det möjligt att 
konsumenter i högre grad, jämfört med ett motiverande åtagande, ser incitament till energiinvestering. 
Huruvida detta skapar incitament för konsumenten beror av i vilken utsträckning konsumenten upplever 
att politikern är bunden till att verkställa skattehöjningen. 
 
För att göra ett löfte tvingande för politikern att följa kan politikerns fortsatta framgång göras beroende 
av att utlovandet realiseras, det vill säga att politikern binder sig oåterkalleligt. Genom diverse 
förbindelsemekanismer, bland annat genom att göra det kostsamt för politikern av inte fullfölja löftet 
eller genom kontrakt, kan en försäkran att politikern fullföljer sina intentioner förstärkas även i fall där det 
inte är attraktivt till följd av ändrade omständigheter. Ett trovärdigt utlovande kan jämföras med vad 
Schelling (1960) beskriver som ett trovärdigt hot. Ett hot behöver vara trovärdigt för att vara effektivt. 
Hotets trovärdighet kan bero av kostnader och risker associerade med uppfyllandet av hotet för den 
hotande parten, i detta fall politikern. Detta styrker att trovärdigheten av utlovandet kan bero av 
kostnader och risker för politikern. 
 
Trots tvingande utlovande och diverse förbindelsemekanismer finns det en risk för att konsumenten inte 
litar på att politikern kommer att fullfölja sitt löfte. En annan tänkbar aspekt innefattar att politikern som 
gjort utlovandet byts ut innan politikern hinner verkställa löftet. Denna aspekt kan även påverka hur 
trovärdigt det är att utlovandet verkställs och påverkar konsumentens uppfattning gällande löftets 
trovärdhet. 
 
Att det föreligger tidsinkonsistens mellan utlovande och eventuellt verkställande av löftet medför 
konsekvenser för konsumenten och om konsumenten ser tillräckliga incitament till energiinvestering. För 
att undkomma osäkerhet och upplevd risk hos konsumenten gällande energiinvestering är en lösning att 
införa skattehöjningen direkt. Sker ett utlovande vid samma tidpunkt som beslutet om införande binds 
åtgärden vid ”masten”. Detta minskar problemen som uppstår till följd av tidsinkonsistens. 
 
Utlovad höjning av energiskatter leder till incitament gällande energiinvestering hos konsumenter som 
litar på politikernas ord. Utlovandet av höjda energiskatter bör följaktligen ske i samband med beslut om 
höjda skatter (se avsnitt 8.1.3). Detta bör även gälla vid införandet av en ny skatt (jmf avsnitt 8.2-3), 
innebärande att tidsinkonsistens mellan utlovande och beslut om introducerande bör undvikas. 

8.1.3 Höjd energiskatt 

Det finns diverse informationsproblem som kan uppstå vid beteendemisslyckanden, vilket gör att 
konsumenter inte tillräckligt tar hänsyn till framtida minskningar av energikostnader när de fattar beslut 
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om investering i energieffektivitet idag (Gillingham et al., 2009). Individer med icke-rationellt beteende 
verkar inte nödvändigtvis för att minimera sina privata kostnader för energi. Dessa individer möter 
kognitiva begränsningar när de bearbetar information och det kan således vara svårt att få dessa individer 
att energiinvestera genom energiskattehöjande åtgärder. I en beslutssituation kan en individ med icke-
rationellt beteende välja att förenkla sin beslutsprocess och resultatet kan bli att dessa individer väljer ett 
alternativ på måfå. Vid en införd höjning av energiskatten kan således det första och enklaste alternativet 
vara att inte göra några energiinvesteringar och följaktligen istället betala en ökad energikostnad, trots att 
det påverkar deras privata framtida budget negativt. Individer med detta beteende förmodas inte finna 
incitament i att göra framtida energibesparingar, utan finner en eventuell initial investering som ett 
sämre alternativ. 
 
Myopiskt eller kortsiktigt beteende uppstår när individer finner varje händelse som separat och 
oberoende. Dessa individer agerar icke-rationellt genom att den initiala investeringen enbart bedöms 
som en begränsning och inte kopplas till de framtida besparingar som individen kan erhålla till följd av 
investeringen. Den myopiska individen har tendens att överskatta värdet av tidigare nytta på bekostnad 
av senare, vilket leder till att individen föredrar att behålla sina monetära tillgångar och istället väljer att 
betala den ökade skatten. Även i fall där en investering på lång sikt hade varit lönsam. 
 
Enligt prospektteorin gällande beslutsfattande under osäkerhet, upplevs känslan av förlust starkare än 
känslan av vinst, givet att de är av samma storlek. Individen kan ha en tendens att vara mer rädd för 
risken av förlust än den faktiska vinsten, vilket innebär att de är mer benägna att välja att betala en ökad 
energikostnad (både nu och i framtiden) jämfört med att göra en stor investering idag (vars besparing kan 
visa sig i framtiden). Individer med detta beteende kan ha en tendens att undervärdera höga 
sannolikheter samtidigt som de övervärderar små sannolikheter. Individer som agerar i enlighet med 
denna teori upplever sammanfattningsvis den direkta monetära förlusten vid en stor energiinvestering 
idag som sämre, även om den framtida besparingen till följd av investeringen (jmf vinsten) är större på 
lång sikt. 
 
Hos icke-rationella individer förväntas inte tillräckliga incitament att uppstå för investering till följd av 
införandet av skattehöjning då de agerar kortsiktigt, ser investeringen främst som en stor kostnad 
(förlust) eller väljer att inte reagera på en ökad energiskatt (kostnad). 
 
En förändrad energiskatt kan leda till att incitament för energiinvestering skapas hos individer som agerar 
rationellt och således väljer att investera för att minska sina framtida driftkostnader. Detta möjliggörs 
genom att skatten är införd och investeringsbeslutet kan baseras på en jämförelse av framtida drift- 
respektive skattekostnader gentemot initial investeringskostnad (informationen är på så vis fullständig). 
Dock kan det uppstå delade incitament och informationsmisslyckanden vid en förändrad energiskatt om 
nyttjaren (den som betalar för driften) och ägaren är representerade av skilda parter i en fastighet, som 
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exempelvis i ett hyresförhållande. Detta då fastighetssägaren inte besitter incitament till att investera i 
mer energieffektiva lösningar i fastigheten då det är hyresgästen (vid kallhyra) som belastas kostnaden för 
energi. Vid ökad energiskatt påverkas inte fastighetsägaren utan enbart hyresgästen av detta. I andra 
ägarsituationer kan även informationsmisslyckanden uppstå vid en förändrad energiskatt då det enskilda 
hushållet eller bostadsrättsföreningen inte besitter tillräckligt med information om tillgängliga 
energieffektiva teknologier samt hur tillämpning av dessa kan resultera i potentiell besparing (jmf avsnitt 
3.2.4). I en bostadsrättsförening kan innehavarna möjligen tänka sig att betala en högre energiskatt 
istället för att göra en stor energiinvestering som riskerar att medföra att bostadsrättsinnehavarna 
erhåller en högre avgift, vilket påverkar marknadsvärdet av bostadsrätten. Dock förekommer information 
om fastighetens, respektive bostadsrättslägenheternas, energiförbrukning i försäljningsannonser vilket 
kan förmedla information om bostadsrättens kostnader som även det påverkar lägenhetens 
marknadsvärde. 

8.2  Årlig miljödifferentierad fastighetsskatt 

8.2.1 Introduktion 

En form av ekonomiskt styrmedel som existerar i fordonssektorn är den koldioxiddifferentierade 
fordonsskatten, vilken är baserad på hur mycket utsläpp ett fordon genererar årligen. Differentieringen 
innebär att fordon med höga utsläpp belastas av högre skatt relativt till fordon som genererar mindre 
utsläpp. Vi tänker oss följaktligen att en differentierad skatt kan appliceras på fastigheter årligen i syfte att 
skapa incitament till minskad energiförbrukning. Denna skatt riktad mot fastighetens miljöegenskaper, 
tänker vi oss är baserad på fastighetens årliga energiförbrukning (energiprestanda) som kan inhämtas ur 
fastighetens obligatoriska energideklaration, innebärande att den baseras på den mängd energi 
byggnaden använder för att uppfylla behovet knutet till ett normalt bruk av byggnaden under ett år. 
Denna skatt belastar således konsumenten årligen, möjligen i samband med tidpunkten för 
fastighetstaxeringen. Skatten tilltänkt att ålägga fastigheter är differentierad, likt den 
koldioxiddifferentierade fordonsskatten. Vid innehav av en energieffektiv fastighet belastas 
fastighetsägaren med en lägre årlig miljödifferentierad skatt, relativt till innehav av en fastighet som inte 
är energieffektiv. En tilltänkt årligt miljödifferentierad skatt syftar till att skapa incitament hos 
fastighetsägaren att energiinvestera för att, i olika utsträckningar, begränsas att belastas av skatten. 
Fastighetsägaren har således möjlighet att påverka i vilken utsträckning energiinvestering ska 
genomföras, med önskvärt resultat att förändra fastighetens energiprestanda. 
 
En utveckling av den tilltänkta årliga miljödifferentierade fastighetsskatten kommer även att beröras i 
avsnitt 8.2.3. Den potentiella möjligheten att skapa ytterligare incitament till energiinvestering genom att 
kombinera den miljödifferentierade skatten med en premie kommer att analyseras. Premieåtgärder 
såsom "Supermiljöbilspremien" existerar i fordonssektorn där alla personbilar klassas utifrån 
koldioxidutsläpp. En fordonsägare kan vid köp av ett fordon, som erhållit den bästa utsläppsklassen, 
mottaga en engångspremie. För en fastighet skulle detta innebära att om en ägare innehar en mycket 
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energieffektiv fastighet, får ägaren inte enbart den lägsta möjliga årliga fastighetsskatten utan belönas 
även med en engångspremie. Detta skulle möjligen kunna skapa ytterligare incitament till att uppnå den 
högsta möjliga nivån av energieffektivitet. Systemet kan fungera självförsörjande i och med att delar av 
intäkterna från den miljödifferentierade skatten kan användas till att betala för premien. 

8.2.2 Implikationer vid grundutformning 

En årlig miljödifferentierad fastighetsskatt är framlagd i denna studie för att möjliggöra analys av huruvida 
det går att beskatta annat än den direkta bränsleförbrukningen i en fastighet för att nå önskvärd effekt att 
begränsa fastighetssektorns påverkan på miljön. Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten infördes i 
fordonssektorn bland annat för att göra det mindre komplicerat för konsumenten att beräkna fordonets 
framtida bränslekostnader. Då det finns en stor andrahandsmarknad av personbilar infördes även skatten 
för att göra det möjligt att signalera fordonens karaktär. Skatten i fordonssektorn fungerar således som 
en form av konsumentmärkning (SOU 2004:063). Det finns även en stor andrahandsmarknad av 
fastigheter vilket innebär att individer kan möta svårigheter gällande beräkning av fastigheters framtida 
energikostnader. Således är en tydlig märkning av fastighetens energieffektivitet (karaktär) av vikt. 
Genom en differentierad fastighetsskatt kan det möjligen bli mindre komplicerat för konsumenten att 
avgöra fastighetens karaktär avseende framtida energiförbrukning, då fastighetens energiprestanda 
medför en viss skattebelastning. Även om energideklarationen existerar, vilken synliggör fastighetens 
karaktär i viss mån, kan skatten möjligen medföra att fastighetens karaktär blir mer tydlig genom de 
ekonomiska incitament som uppstår till följd av skatten. En tydlig märkning av fastigheternas karaktär är 
viktig för framtida fastighetsägare och således av vikt för att undvika asymmetrisk information vid 
fastighetstransaktioner. 
 
Det föreligger en ”trade-off” mellan kapitalkostnaden för mer energieffektiv utrustning och 
driftkostnaden för utrustningen (jmf Hausman, 1979). En rationell fastighetsägare kommer att vilja 
nyttomaximera sitt fastighetsinnehav. Givet att individen kan beräkna att den initiala investeringen är 
lönsam, till följd av minskade kostnader för energi och till följd av att skattebelastningen begränsas, 
kommer individen med ett nyttomaximerande (rationellt) beteende att välja att energiinvestera. En 
individ med ett rationellt beteende kommer med andra ord att agera för att minska nuvärdet av sina 
energikostnader för fastighetsdrift. Individen kommer dock att möta problem vid tidpunkten för 
investeringsbeslut då individen inte har fullständig information om investeringens effekt på de framtida 
kostnaderna. Väljer individen att energiinvestera kommer investeringen inte att ha direkt inverkan på 
skattebelastningen då fastighetens energiprestanda kommer att behöva fastställas på nytt för att 
förändra skattens storlek. Det föreligger en tidsförskjutning mellan investeringen och dess inverkan på 
skattebelastningen, vilket adderar ett osäkerhetsmoment till den rationella individens nuvärdesberäkning 
som ligger till grund för beslut om investering. 
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Individen med rationellt beteende har stabila preferenser som individen söker att maximera genom 
marknadstransaktioner, problem som kan uppstå för den rationella individen involverar således imperfekt 
information och transaktionskostnader på marknaden. Dessa problem kan hindra adaptionen av 
kostnadseffektiva och energieffektiva teknologier. Huruvida innovationer sprids på konsumentnivå kan 
begränsas av innovationsspridningsproblem. Innovationsspridningen är beroende av 
kommunikationskanaler, tid och sociala system (jmf avsnitt 6.7 teorin om innovationsspridning). 
Innovationsanpassningen hos konsumenter beror sedan av konsumentens kunskap och övertygelse. Med 
kunskap kan individer fatta rationella beslut men om kunskapen av diverse skäl inte når konsumentnivå 
kan problem uppstå med innovationsspridning och anpassning, vilket är nära relaterat med 
informationsmisslyckanden. 
 
En individ kan även agera rationellt genom att sälja en fastighet som inte är energieffektiv för att undgå 
dess tillhörande drift- och skattekostnader. En rationell individ kommer senare vid köp att sträva efter att 
minimera sina kostnader och kommer således, ceteris paribus, att välja en fastighet med låg drift- och 
skattekostnad framför en fastighet med tillhörande hög kostnad. Skattens implikationer vid 
fastighetstransaktion kommer vidare att analyseras nedan. 
 
En fastighetsägare med icke-rationellt beteende, vilken agerar myopiskt har en tendens att överskatta 
värdet av tidigare nytta på bekostnad av senare, vilket innebär att den myopiska fastighetsägaren 
överskattar den initiala kostnaden för energiinvesteringen genom att inte ta in i beräkningen den framtida 
besparing som kan uppstå till följd av lägre energiförbrukning och värdet av att undgå skattebelastningen 
som innehavet av en icke energieffektiv fastighet kan medföra. En individ som agerar myopiskt kommer 
inte att energiinvestera för framtida nytta utan undviker investering som inte är lönsam på kort sikt. En 
fastighetsägare med ett icke-rationellt beteende kan även ha en tendens att starkt föredra att undvika 
förlust (investeringskostnaden) framför att erhålla vinst (kostnadsbesparing gällande energi samt gällande 
skatten). En individ som har tendens att agera på detta sätt kommer inte välja att investera även om 
investeringen innebär att fastighetsägaren kan begränsa sina framtida kostnader, det vill säga att även om 
investeringen är lönsam kommer individen inte att investera. 
 
Den årliga miljödifferentierade fastighetsskatten är baserad på fastighetens fastställda energiprestanda 
och inte på den aktuella driften, som i fallet med en förändrad energiskatt, vilket bör medföra att delade 
incitament inte uppstår på samma sätt som vid en förändrad energiskatt då ägaren har direkta incitament 
till att förändra fastighetens energiprestanda genom energieffektiva investeringar. Problem med 
asymmetrisk information och delade incitament förmodas således delvis kunna undvikas genom denna 
skatteåtgärd. I ett hyresförhållande är det enbart fastighetsägaren som i direkt bemärkelse påverkas av 
denna skatteåtgärd då skatten betalas årligen baserad på energiprestanda och skatteåtgärden kan 
motivera till mer energieffektiva lösningar för att undvika hög årlig skatt. I en bostadsrättsförening kan 
det förmodas att denna åtgärd även ger incitament för energiinvestering genom att fastigheten erhåller 
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lägre energiprestanda vid energiinvesteringar och således signalerar en viss fastighetskaraktär på 
bostadsmarknaden. Detta kan möjligen göra att fastigheten inte minskar i värde även om månadsavgiften 
behöver justeras till följd av energiinvesteringarna. Enskilda småhusägare kan förväntas skapa sig större 
insikt gällande hur de genom energieffektiva teknologier når potentiella besparingar då de genom 
investering kan förbättra fastighetens energiprestanda och som potentiell följd belastas av en lägre skatt. 
 
Då fastigheter är en hållbar konsumtionsvara och karaktäriseras av en lång varaktighet kan fastigheten 
förväntas ha många olika ägare under fastighetens livscykel. I en fastighetstransaktion kan det, som 
tidigare nämnts, föreligga asymmetrisk information mellan säljare och köpare där säljaren har överlägsen 
information gällande aktuell fastighet och inte alltid incitament till att förmedla information gällande 
fastighetens historia avseende energi till köparen. Idag existerar en energideklaration där köparen kan få 
information om fastighetens energiprestanda (jmf avsnitt 2.3) vilket ger individen möjligheten att fatta 
beslut angående eventuellt förvärv baserat på fastighetens energiprestanda. En rationell individ kommer, 
ceteris paribus, att välja en fastighet med lägre driftkostnader framför en fastighet med högre 
driftkostnader. Ett av argumenten för en årlig miljödifferentierad skatt är att fastighetens 
energiprestanda kommer att göras mera synlig för en potentiell köpare och därför minska asymmetrisk 
information i ett transaktionsläge. Detta har dock för den rationella individen, med fullständig 
information, ingen effekt då individen hade valt en energieffektiv fastighet med låga driftkostnader som 
utgångspunkt. Skattens storlek kommer dock att ha betydelse för den rationella nyttomaximerande 
köparen i och med att köparen tar i beaktande framtida kostnader som kan minimeras vid ägandet av en 
energieffektiv fastighet med låg årlig skatt. Den rationella individen får således ytterligare information om 
framtida energikostnader samt incitament att välja en energieffektiv fastighet i valet av fastighet. 
Fastigheten får till följd av den årliga miljödifferentierade skatten en mer synlig karaktär vilket kan 
motverka informationsmisslyckanden vid fastighetstransaktioner, då informationsasymmetri gällande 
fastighetens framtida kostnader begränsas, vilket kan jämföras med att kontraktet blir mer komplett. 

8.2.3 Implikationer vid utvecklad utformning kombinerad med premie 

I fordonssektorn existerar en så kallad "Supermiljöbilspremie" i syfte att premiera personbilar med de 
allra lägsta utsläppsnivåerna (jmf avsnitt 7.4). Likt fordonssektorn kan det vara effektivt att kombinera 
den årliga miljödifferentierade fastighetsskatten med en engångspremie för att ytterligare premiera 
fastigheter med hög energieffektivitet. Det energiklassningssystem som ingår i energideklarationen kan 
möjligen ligga till grund för att fastställa vilka fastigheter som ska premieras. Detta kan ge ytterligare 
incitament för fastighetsägare att genom energiinvesteringar sträva efter att nå en så hög 
energiprestanda som möjligt. En fastighetsägare med en mycket energieffektiv fastighet enligt 
energiklassningssystemet erhåller således en låg årlig fastighetsskatt och även en engångspremie. De 
energieffektiva åtgärderna som utförts kommer även att resultera i lägre framtida driftkostnader relativt 
en fastighet med sämre energieffektivitet. 
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En individ med ett rationellt beteende strävar efter nyttomaximering och kommer, på samma sätt som 
tidigare, att energiinvestera om individen finner investeringen lönsam. I detta fall kan individen även 
addera premien till nuvärdesberäkningen av investeringens lönsamhet. Ceteris paribus, kommer 
investeringen att tidigare kunna ”räknas hem”, vilket implicerar att investering till följd av premien leder 
till större incitament avseende energiinvestering hos individer med ett rationellt beteende. Det ska dock 
tilläggas att det kan vara komplicerat (även för den rationella individen) att vid investeringsbeslutet 
avgöra vad som krävs i investeringsväg för att nå den främsta energiklassningen (vilken medför att en 
engångspremie erhålls). Vet individen med säkerhet att energiinvesteringen leder till att den främsta 
energiklassningen nås föreligger ingen osäkerhet vid investeringsbeslutet. Är det inte givet hur stor 
energibesparing som kan ske till följd av investeringen, inkluderar investeringsbeslutet ett 
osäkerhetsmoment. Energiklassningssystemet avseende fastigheters energiprestanda kommer således att 
behöva vara tydligt för fastighetsägaren för att i största mån undvika informationsproblem. I 
fordonssektorn erhåller fordonsägaren utsläppsnivån, som ligger till grund för "Supermiljöbilspremie", vid 
nybilsköpet. Därmed uppstår inte osäkerhetsmoment vid investeringsbeslutet i samma utsträckning. Det 
är möjligt att premien kan erhållas under mindre osäkra omständigheter vid nyproduktion då fastighetens 
energiprestanda fastställs initialt i fastighetsinnehavet. Ur ett icke-rationellt perspektiv skiljer sig inte 
effekterna av en premie från en årlig miljödifferentierad fastighetsskatt enligt ovan beskrivna utförande 
då de ekonomiska signalerna blir de samma. 

8.3 Transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt 

8.3.1 Introduktion 

Registreringsskatt vid nybilsköp existerar i fordonssektorn internationellt för att premiera köp av mer 
bränsleeffektiva fordon. Vi tänker oss att en registreringsskatt kan appliceras i fastighetssektorn, dock inte 
enbart för köp av nyproduktion utan även vid transaktioner av befintligt bestånd. Åtgärden syftar till att 
påverka valet av fastighet utifrån fastighetens miljöegenskaper. En tilltänkt transaktionsbaserad 
miljödifferentierad fastighetsskatt baseras, på samma sätt som den årliga miljödifferentierade 
fastighetsskatten, på energiprestanda (möjligen utifrån fastighetens energideklaration). Det som skiljer de 
två formerna av åtgärder är att den transaktionsbaserade skatten åläggs konsumenten vid transaktion av 
en fastighet och inte årligen, vilket gör att den transaktionsbaserade skatten kan jämföras med en 
registreringsskatt likt den i fordonssektorn. En miljödifferentierad skatt för fastigheter åläggs köparen vid 
en transaktion. Vid köp av en icke-energieffektiv fastighet belastas köparen av en större skattekostnad, 
relativt till köp av en energieffektiv fastighet. Författarna vill dock betona att denna tilltänkta 
registreringsskatt likväl kan åläggas säljaren av en fastighet. 
 
En utveckling av en tilltänkt transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt kommer även att 
beröras i avsnitt 8.3.3 för att möjliggöra analys huruvida detta kan skapa ytterligare incitament till 
energiinvestering. En fastighetsägare som innehar en mycket energieffektiv fastighet kan i utvecklingen 
av denna skatt erhålla en differentierad premie i ett så kallat Bonus-Malus system. Denna åtgärd existerar 
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i fordonssektorn, där alla fordon klassas utifrån koldioxidutsläpp och fordonsägare kan vid köp, beroende 
på vilken klass fordonet har, erhålla en differentierad premie alternativt belastas en differentierad skatt. 
Den tilltänkta utvecklingen av den transaktionsbaserade skatten kan fungera självförsörjande genom att 
de som betalar skatt finansierar premien till de miljöanpassade fastigheterna. 

8.3.2 Implikationer vid grundutformning 

Chetty et al. (2007) har analyserat effekten ur ett beteendemässigt perspektiv av att införa mer synliga 
skatter. De har bland annat funnit att konsumtionsskatter som läggs synliga i priset vid en transaktion av 
en vara är mer effektiva på efterfrågan än om de adderas vid senare tidpunkt. Gallagher och Muehlegger 
(2011) har konstaterat att det i fordonssektorn kan vara mer effektivt att införa en transaktionsbaserad 
fordonsskatt framför en årlig fordonsskatt i syftet att påverka individer att köpa hybridbilar. Detta på 
grund av det faktum att det blir mindre komplicerat och mer transparent med en direkt skatt och således 
skapas det större incitament till att välja mer miljöanpassade alternativ. Gabaix och Laibson (2006) menar 
att skatter i allmänhet kan uppfattas svårtolkade och icke-transparenta och att det kan vara komplicerat 
för individen att förstå effekten av en skatt då den inte direkt adderas varan. EU-kommissionen har även 
kommit till slutsatsen att det i fordonssektorn är inköpspriset som påverkar konsumenternas val av 
fordon i större utsträckning än den förväntade årliga kostnaden under bilens livslängd, vilket lett till att 
registreringsskatter införts i fordonssektorn i flera europeiska länder (jmf avsnitt 7.5). I fastighetssektorn 
skulle det kunna innebära att en transaktionsbaserad fastighetsskatt, synlig i det initiala läget vid köpet av 
en fastighet, gör fastighetens karaktär mer synlig för konsumenten. 
 
Fastighetsmarknaden är, som tidigare nämnts, karaktäriserad av trögrörlighet. Trögrörligheten beror 
delvis även på skatter associerade med försäljning av fastigheter (vinstskatt). Det finns dock regler om 
uppskov som gör det möjligt att föra vidare vinster från en fastighet vid köp av en ny fastighet utan 
beskattning. Förr eller senare behöver dock en eventuell kvarstående vinst tas upp till beskattning. Den 
transaktionsbaserade skatten kan enbart skapa incitament för energieffektivisering i de bostäder som 
byter ägare. Enbart cirka 3-5 procent av Sveriges cirka 4,6 miljoner bostäder byter ägare varje år. 
Utvecklingen mot ett energieffektivt fastighetsbestånd kommer därmed gå sakta med denna typ av skatt 
relativt till övriga analyserade åtgärder som riktar sig mot fastighetens drift under fastighetsinnehav. 
 
Individer påverkas, ceteris paribus, med viss möjlighet inte av den transaktionsbaserade skatten under 
själva ägandet och driften av en fastighet. Det finns en risk att den transaktionsbaserade skatten kan leda 
till en mer trögrörlig marknad genom att den enbart påverkar vid transaktionsläget. Fastighetsägare kan 
förvisso välja att investera i energieffektiva lösningar under innehavet för att nå energibesparing men den 
möjligheten existerar oavsett närvaro av en transaktionsbaserad skatt. Skatten kan däremot möjliggöra 
att energiinvesteringar sker (utöver till syfte för energibesparing under innehav) vid en viss tidpunkt för 
att investeringen förväntas vara önskvärd hos en potentiell köpare vid en transaktion. Har den befintliga 
ägaren investerat i energieffektiva teknologier kan resultatet vid en transaktion bli att köparen undgår att 
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belastas av en hög skatt (alternativt belastas med en lägre skatt). Gör den befintliga ägaren av fastigheten 
inga investeringar belastas köparen av högre skatt relativt till om investering skett. Ceteris paribus 
kommer investeringsbeslut i energieffektiva lösningar vid en transaktionsbaserad skatt att påverkas av 
hur innehavaren av fastigheten förväntar sig att en eventuell köpare av fastigheten vid en transaktion 
kommer att mottaga huruvida investering skett eller inte, vilket även beror av hur köparen förväntas 
påverkas av skatten. Det föreligger inte fullständig information för fastighetsägaren i en sådan situation 
(givet att investering inte enbart sker för framtida energibesparing). Det säljaren dock har information om 
är hur transaktionsskatten påverkas av huruvida investering skett, även om innehavaren inte med 
säkerhet vet hur det kan komma att påverka fastighetens karaktär på marknaden. Fastighetsägare kan 
även välja att inte sälja sin fastighet med anledning av osäkerhet huruvida energiinvestering gjorts eller 
inte. Det existerar även en osäkerhet gällande hur skatten kommer att påverka utfallet av en eventuell 
transaktion. Ett annat resultat kan bli att säljaren kommer att underlåta att sälja sin fastighet, givet att 
individen vet att fastigheten i fråga är bättre än andra fastigheter i genomsnitt, följaktligen kan resultatet 
bli att kvaliteten på fastigheterna till försäljning blir lägre. 
 
En individ med ett rationellt beteende väljer vid fastighetsköp, ceteris paribus, en fastighet med låg 
tillhörande skatt. Genom att göra skatten synlig på fastighetens köpeskilling initialt kan individer tydligare 
uppfatta fastighetens karaktär. Osäkra framtida energibesparingar antyder att rationella konsumenter ska 
lägga mer vikt vid den initiala kostnaden (jmf Sutherland, 1991). Konsumenten förväntas värdera att veta 
vad denne investerar i och vill således betala direkt istället för att betala i framtiden. 
 
Incitamentet för att en individ ska köpa en fastighet som inte är energieffektiv för att sedan investera i 
energieffektiva åtgärder kan minska då skatten tillkommer initialt på priset. Dock kan det tänkas att 
fastigheten kan förväntas bli mer attraktiv vid en avyttring av fastigheten vid ett senare skede, det vill 
säga att åtgärderna är motiverade trots den initiala skattekostnaden. 
 
En individ med ett icke-rationellt beteende som agerar köpare med ett myopiskt beteende kan inte 
underlåta sig att påverkas av en transaktionsbaserad skatt då skatten adderas den initiala köpeskillingen 
för fastigheten. I fordonssektorn förekommer det implikationer om att konsumenter som är myopiska i 
sitt beteende, det vill säga konsumenter vars vilja att betala för en vara (bil i detta fall) påverkas enbart 
lite av en förändring av det förväntade framtida bränslekostnaderna för drift. Således kan prisinstrument 
för bensin potentiellt inte påverka konsumenternas val i stor utsträckning och kommer följaktligen inte 
att vara tillräckligt för att uppnå det första bästa utfallet eller resultatet, vid förekomst av externa 
effekter. Instrumenten bör influera något som konsumenten lägger märke till för att påverka 
konsumentens val (Busse et al., 2013). Individen kommer som konsekvens av köp av en fastighet som inte 
är energieffektiv att belastas med högre skatt relativt köp av en energieffektiv fastighet. En individ som 
starkt föredrar att undvika förlust framför att erhålla vinst (jmf prospektteorin avsnitt 6.1), kan möjligen 
komma att reagera önskvärt på den transaktionsbaserade skatten, detta genom att individen väljer en 
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energieffektiv fastighet för att undvika förlust som tillkommer köp av en fastighet som inte är 
energieffektiv genom skatten. Fokuseras styrmedlet på fastighetsköpet tas kostnaden av köp av en icke-
energieffektiv fastighet direkt, vilket även kan jämföras med att kontraktet blir mer komplett, 
informationsasymmetri gällande fastighetens förbrukningskostnader begränsas. Konsumenten vet vilken 
typ av fastighet denne investerar i vid tidpunkten för köp, det vill säga en transaktionsbaserad skatt 
medför minskad osäkerhet vid köp av fastighet. 
 
En individ med myopiskt beteende som agerar säljare har ett kortsiktigt beteende vilket gör att beslutet 
om att energieffektivisera ses som en oberoende och fristående händelse skild från själva försäljningen av 
fastigheten. Då den myopiska individen har en förmåga att överskatta tidigare nyttor på bekostnad av 
senare, väljer individen att inte investera och reflekterar inte över potentiell nytta till följd av 
energiinvestering samt vad investeringen kan medföra vid en framtida försäljning.  Individer som, enligt 
prospektteorin, har en tendens att vara mer rädda för risken av förlust än den faktiska vinsten väljer 
såsom säljare att inte energiinvestera i fastigheten, detta då risken att förlora investerade insatser för 
dessa individer upplevs större än den potentiella nyttan en energiinvestering kan uppbringa vid 
försäljning. 
 
En transaktionsbaserad fastighetsskatt kan resultera i olika effekter hos individer med icke-rationellt 
beteende beroende av om individen fungerar såsom säljare eller såsom köpare. Trots beskrivna fördelar 
ur ett rationellt perspektiv kan utvecklingen mot ett energieffektivt fastighetsbestånd förväntas att gå 
sakta med anledningen av den existerande trögrörligheten på fastighetsmarknaden. Den 
transaktionsbaserade skatten riskerar även att leda till en ökad trögrörlighet. Således är den önskvärda 
effekten: ett mer energieffektivt fastighetsbestånd med en transaktionsbaserad skatt, svår att nå. 
 
Vid en transaktionsbaserad skatt kan delade incitament uppstå, men i likhet med den årliga 
miljödifferentierade fastighetsskatten är denna skatt baserad på fastighetens fastställda energiprestanda, 
vilket ger ägaren ett direkt incitament till att förbättra fastighetens energiprestanda. Det kan dock finnas 
färre incitament till ökad energieffektivitet då det endast finns incitament för energiinvesteringar för 
fastighetsägaren innan en transaktionsprocess. I ett hyresförhållande kan detta innebära att 
energieffektiva lösningar inte blir prioriterade i och med att en fastighetsägare kan vara en långsiktig 
ägare som inte har för avsikt att sälja fastigheten, således inverkar inte skatten i detta avseende. Även i en 
bostadsrättsförening kan det finnas svårigheter att motivera investeringar i energieffektiva teknologier. 
Detta trots en förbättrad energiprestanda och ett förmodat ökat marknadsvärde på fastigheten. I och 
med att enskilda bostadsrättsägare påverkas av denna skatt vid försäljning av sina enskilda bostadsrätter 
finns svaga incitament för föreningen att ta beslut om energiinvesteringar. Enskilda småhusägare har 
även dessa enbart incitament vid försäljning vilket, som tidigare nämnts, gör att förändringen mot ett mer 
energieffektivt befintligt bestånd går betydligt mer långsamt vid enbart denna typ av skatt. 
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8.3.3 Implikationer vid utvecklad utformning baserad på Bonus-Malus systemet 

En möjlig utveckling av en transaktionsbaserad skatt kan vara att införa ett så kallat Bonus-Malus system, 
vilket är ett existerande system i fordonssektorn. I ett Bonus-Malus system finns i önskvärt fall ytterligare 
incitament till energieffektivisering av fastigheter då det finns möjlighet att erhålla premier för de mer 
energieffektiva fastigheterna. 
 
I fordonssektorn har det kunnat konstateras att skattefrihet påverkar valet av fordon, vilket även skulle 
kunna vara fallet i fastighetssektorn (jmf avsnitt 7.6). Systemet bygger på ett klassningssystem där alla 
fordon klassas baserat på koldioxidutsläpp och erhåller antingen en premie (bonus) eller belastas av en 
skatt (malus). I fastighetssektorn kan samma modell appliceras då en "bonus" alternativt en "malus" 
adderas fastighetspriset på konsumtionsnivå. Detta innebär att vid förvärv av en fastighet erhåller 
köparen en differentierad premie (bonus) om fastigheten är bättre än en viss brytpunkt gällande 
energiprestanda, baserat på energianvändningen (kilowattimmar per kvadratmeter), samtidigt som 
köparen till en fastighet med sämre energiprestanda betalar en differentierad skatt (malus).  Systemet 
kan vara självförsörjande i och med att intäkterna från skatten kan finansiera premien. Genom detta 
system skapas incitament och hämmande effekt i samma styrmedel vilket i önskvärt fall kan öka effekten 
av den transaktionsbaserade skatten. Fördelen med denna utveckling av transaktionsbaserad 
fastighetsskatt innefattar inte enbart ekonomiska incitament till energieffektivisering utan även 
incitament till att sträva efter att uppnå den främsta nivån gällande energiprestanda då den möjliggör att 
den högsta premien kan erhållas. 
 
En individ med ett rationellt beteende som agerar köpare i ett Bonus-Malus system är nyttomaximerande 
och väljer en energieffektiv fastighet då det innebär att individen inte belastas av skatt och då en premie 
kan erhållas. I fordonssektorn, där Frankrike implementerat ett Bonus-Malus system, har det kunnat 
konstateras att effekten av styrmedlet har varit större på själva koldioxidutsläppets minskning jämfört 
med andra styrmedel, vilket kan förväntas även i fastighetssektorn då incitamenten för att välja de mest 
energieffektiva fastigheterna ökar. Det finns i denna utveckling av den transaktionsbaserade skatten 
ytterligare incitament för en rationell individ att välja en energieffektiv fastighet då premien som erhålles 
blir större, medan en fastighet som inte är energieffektiv medför hög skatt. Ett möjligt problem med 
Bonus-Malus är att om systemet fungerar bra kan en ineffektiv samhällsekonomisk effekt skapas då ett 
underskott av skatter (malus) och ett överskott av premier (bonus) kan vara ett resultat, vilket kan 
innebära en kostnad för samhället. Ur ett icke-rationellt perspektiv är effekterna av Bonus-Malus 
systemet likställt en transaktionsbaserad fastighetsskatt enligt ovan då de ekonomiska signalerna blir de 
samma.  
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9. Analys ex-ante av miljöskatt och dess inverkan på byggsektorn 

9.1 Introduktion 
De beskrivna skatteåtgärderna: förändrad energiskatt, årlig- respektive transaktionsbaserad 
miljödifferentierad fastighetsskatt, syftar till att påverka konsumenten till att välja energieffektiva 
lösningar i huvudsyfte att minska den negativa miljöpåverkan i det befintliga fastighetsbeståndet. Syftet 
med åtgärderna är även att indirekt, via konsumenter, påverka fastighetsmarknaden, specifikt 
byggsektorn, till att producera energieffektiva byggnader för att minska de externa effekterna från det 
totala beståndet. 
 
För att analysera effekter av åtgärderna ex-ante behöver denna analys initieras med att finna de 
marknader som kan påverka fastighetsbeståndet (jmf DiPasquale-Wheaton modellen/4Q-modellen). 
Energieffektiviteten i det befintliga fastighetsbeståndet och energikostnader för fastighetsdrift bör vara 
nära korrelerade. Huruvida konsumenten har en vilja att betala för mer energieffektiva byggnader beror 
av konsumentens energikostnad. Konsumentens respons (beteende) till att vilja betala för mer 
energieffektiva byggnader förväntas kunna påverka byggsektorn att producera mer energieffektiva 
byggnader. I vilken grad byggsektorn potentiellt väljer att producera mer energieffektiva byggnader och 
vilken potentiell påverkan detta har på det totala fastighetsbeståndet kommer följaktligen att analyseras. 
I de illustrerade modellerna har ett linjärt samband antagits. 
 
Den enskilde konsumenten belastas med en energikostnad för byggnadens energianvändning. Kvadrant 1 
i figur 7 illustrerar en situation, innan någon av de ovan beskrivna skatteåtgärderna är närvarande. Utan 
energianvändning har byggnaden ingen energikostnad för drift, således startar funktionen i kvadrant 1 i 
origo. Energikostnaden ökar sedan i samband med att energianvändningen ökar, vars ökning i denna 
modell antas vara linjär. Byggnadens medelförbrukning symboliseras i samma kvadrant av den vertikala 
linjen. Konsumenten, givet att den är nyttomaximerande (rationell) kommer att vilja minimera sina 
kostnader för energi. Konsumentens vilja att betala för energieffektiva byggnader ökar således med 
energikostnaden för drift, vars ökning i denna modell antas vara linjär. Huruvida konsumenten anser 
energiinvestering lönsam påverkar individens vilja att betala för mer energieffektiva byggnader (jmf 
kvadrant 2, figur 7). 
 

I detta kapitel kommer förväntade resultat på byggsektorn avseende energieffektivt byggande utifrån 
beskrivna åtgärder i kapitel 8 att analyseras genom en ex-ante analys av deras implikationer på 
fastighetsmarknaden. Analysens modeller är inspirerade av DiPasquale-Wheaton modellen, även 
benämnd 4Q-modellen (jmf avsnitt 3.3), för att möjliggöra analys av hur de beskrivna åtgärderna 
påverkar byggsektorn och fastighetsbeståndet. Implikationerna från det föregående kapitlet samt från 

detta kapitel kommer att diskuteras i kapitel 10. 
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Viljan att betala för mer energieffektiva byggnader påverkar efterfrågan gällande produktion av 
nyproducerade energieffektiva byggnader. Ju större viljan är på konsumentnivå, desto större är trycket på 
byggsektorn att bygga energieffektivt. En stor vilja på konsumentnivå kan leda till minskad 
energianvändning i nyproducerade byggnader, funktionen har av den anledningen lutningen enligt 
kvadrant 3 i figur 7 nedan. Energianvändningen i nyproducerade byggnader och i det befintliga beståndet 
står för fastighetssektorns totala energianvändning. I vilken takt de nyproducerade byggnaderna 
förändrar medelförbrukningen i det totala fastighetsbeståndet beror av i vilken takt förändringen sker 
(deprecieringen). Ju fler energieffektiva byggnader som produceras, desto mer energieffektivt blir det 
totala beståendets energiförbrukning. Det befintliga beståndet är stort, relativt till mängd nyproducerade 
byggnader, varför deprecieringsfunktionens lutning är illustrerad enligt följande i kvadrant 4 i figur 7. 
 
Pilarna i kommande figurer visar i vilken följd beskrivna mekanismer påverkar varandra. Påverkan sker, 
med start i kvadrant 1, i pilarnas riktning och påverkar således inte i motsatt riktning. 

 
Figur 7 – Tillämpning av 4Q-modellen innan skatteåtgärd 
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9.2 Förändrad energiskatt 
En förändrad (höjd) energiskatt kommer att påverka konsumenten i kvadrant 1. Givet samma 
energiförbrukning kommer medelbyggnadens energikostnad att bli större för konsumenten. 
Konsumenten ges ett val huruvida denne väljer att agera på den ökade kostnaden (beteende). En rationell 
konsument kommer att vilja begränsa sina kostnader när energikostnaden för drift ökar. Givet bestående 
medelförbrukning kommer viljan att betala för energieffektiva byggnader öka. Ju större efterfrågan är på 
energieffektiva byggnader på konsumentnivå, desto större anledning har byggsektorn att producera 
energieffektiva byggnader. Detta leder följaktligen till att energianvändningen (i kilowattimmar per 
kvadratmeter) kommer att minska i nyproducerade byggnader. I takt med att nyproduktionen blir mer 
energieffektiv blir det totala beståndets beskaffenhet mer energieffektivt. Detta innebär att 
medelbyggnadens energiförbrukning på lång sikt blir lägre och detta kan minska de externa effekterna 
från fastighetssektorn. Tilläggas bör att detta läge inte utgör ett jämviktsläge, en ny jämvikt kommer att 
etableras till följd av den rekyleffekt som kan uppstå (jmf avsnitt 4.3) då uppkommen energibesparing kan 
användas till energianvändning. Denna effekt gäller även för de miljödifferentierade skatteåtgärderna i 
avsnitt 9.3–9.4. Tillämpningen av 4Q-modellen vid förändrad energiskatt är illustrerad i figur 8 nedan. 

 
Figur 8 – Tillämpning av 4Q-modellen med potentiell effekt av förändrad energiskatt 
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9.3 Årlig miljödifferentierad fastighetsskatt 
Vid tillämpning av en årlig miljödifferentierad fastighetsskatt belastas konsumenten av en årlig skatt på 
energikostanden för drift av fastigheten. I detta scenario adderas den differentierade skatten på 
fastighetens energikostnad och skatten kommer att verka i kvadrant 1 (se figur 9). Detta då den 
miljödifferentierade skatten är baserad på byggnadens årliga energiförbrukning och således är dessa två 
parametrar beroende av varandra och kan förenas i kvadrant 1. Även om skatten belastar konsumenten 
årligen (möjligen i samband med tidpunkt för fastighetstaxering), antas skatten i detta scenario kunna 
beskrivas utifrån hur stor skatten är i förhållande till energiförbrukningen i ett linjärt samband. Till följd av 
att den årliga skatten baseras på byggnadens energiprestanda har byggnader en fastställd energiklass. 
Oavsett energiklass har byggnaden en skattekostnad (dvs. oavsett förbrukning), vilket gör att 
energikostnaden vid en årlig skatt (streckad linje) inte börjar från noll (origo) utan högre upp på X-axeln 
(jmf kvadrant 1 i figur 9). 
 
Den differentierade skatten skiljer sig beroende på hur energieffektiv en byggnad är. Detta resulterar i 
olika energikostnader för drift och kommer att påverka beteendet hos konsumenten i kvadrant 2 olika. 
Högre energikostnad för drift (högre förbrukning samt högre skatt) leder till en större vilja att betala för 
energieffektiva byggnader, medan en lägre energikostnad för drift (lägre förbrukning samt lägre skatt) 
leder till en mindre stor vilja relativt till att betala för energieffektiva byggnader. I figur 9 är dock 
utgångsläget en byggnads medelförbrukning, vilket ger en presumtiv miljödifferentierad skatt baserad på 
energiklassen. Effekten av detta är liknande effekten vid tillämpning av förändrad energiskatt (illustrerad i 
figur 8). Den miljödifferentierade skatten ger en högre energikostnad för drift vilket gör att viljan att 
betala för energieffektiva byggnader ökar. När efterfrågan ökar kommer byggsektorn att bygga mer 
energieffektiva nyproducerade fastigheter, vilket gör att energianvändningen (i kilowattimmar per 
kvadratmeter) kommer att minska i nyproducerade byggnader. I sin tur kommer detta att påverka det 
totala beståndet och energianvändningen (i kilowattimmar per kvadratmeter) kommer att minska, vilket 
medför att även medelförbrukningen minskar och en förbättrad energiklass i det totala beståndet uppnås 
på lång sikt. 
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Figur 9 – Tillämpning av 4Q-modellen med potentiell effekt av årlig miljödifferentierad fastighetsskatt 

9.4 Transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt 
Vid tillämpning av en transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt kommer konsumenten att bli 
påverkad direkt i kvadrant 2 (se figur 10) då energikostnaden för byggnaden inte i direkt bemärkelse 
påverkas av en transaktionsskatt (till skillnad från en tillämpning av förändrad energiskatt respektive årlig 
miljödifferentierad fastighetsskatt). Den transaktionsbaserade skatten påverkar enbart konsumenter vid 
en transaktion av en fastighet då en differentierad skatt adderas det totala priset för fastigheten, 
beroende av energiklass. Vid köp av en energieffektiv fastighet åläggs köparen en lägre skatt relativt till 
köp av en fastighet med lägre energieffektivitet. Det rationella beteendet hos konsumenter, givet att de 
ska köpa en fastighet, är att i högre utsträckning efterfråga mer energieffektiva byggnader för att undvika 
att belastas av en hög skatt. Viljan att betala för energieffektiva byggnader kommer följaktligen att öka 
hos den rationella konsumenten (se kvadrant 2 i figur 10). Effekten av större efterfrågan på 
energieffektiva byggnader kan resultera i att producenten av byggnader bygger mer energieffektivt, vilket 
leder till en lägre energianvändning (i kilowattimmar per kvadratmeter) i nyproducerade byggnader. 
Detta leder i sin tur till att beståndets totala beskaffenhet får en lägre energianvändning (i kilowattimmar 



ANALYS EX-ANTE AV MILJÖSKATT OCH DESS INVERKAN PÅ BYGGSEKTORN 

62 
 

per kvadratmeter). Byggnadernas medelförbrukning kommer således att minska på lång sikt. Om 
energianvändningen minskar i det totala beståndet förväntas konsumenter med byggnader med hög 
förbrukning att vilja möta konsumenternas vilja gällande energieffektiva byggnader och finna incitament 
till energiinvestering av den byggnaden som innehas, vilket i illustrationen innebär att vi är tillbaka i 
kvadrant 2. 

 
Figur 10 - Tillämpning av 4Q-modellen med potentiell effekt av transaktionsbaserad miljödifferentierad 

fastighetsskatt 

Det ska tilläggas att vid en utveckling av den transaktionsbaserade miljödifferentierade fastighetsskatten 
enligt ett Bonus-Malus system, respektive vid tillämpning av andra instrument såsom premier, kommer 
utslaget på samma sätt som beskrivet ovan att ske utifrån konsumentens beteende (kvadrant 2). Figur 10, 
illustrerar således även sådana situationer. I ett Bonus-Malus system antas effekten på viljan att betala för 
energieffektiva byggnader öka. Detta kan i sin tur bidra till att energianvändningen i nyproducerade 
byggnader i ökad takt kan begränsas och således även ha samma effekt på det totala beståndet. Detta 
med anledning av att det i Bonus-Malus systemet finns ytterligare incitament till att efterfråga 
energieffektiva byggnader med anledning av att en premie kan erhållas vid transaktionen, vilket 
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potentiellt kan motivera konsumenten till att betala ytterligare för en mer energieffektiv bostad. Vid 
andra former av premier kombinerat med andra former av ekonomiska styrmedel, som exempelvis en 
årlig miljödifferentierad fastighetsskatt kombinerat med en engångspremie (jmf 8.2.3), kommer premien 
även då att påverka konsumenten direkt i kvadrant 2. Detta då premien inte påverkar energikostnaden 
för byggnadens drift, utan primärt är en engångsutbetalning med syfte att skapa ytterligare incitament för 
konsumenten, jämför exempelvis ”Supermiljöbilspremien” för fordon (avsnitt 7.4). Detta leder till att 
effekten på viljan att betala för energieffektiva byggnader, liknande fallet med Bonus-Malus systemet, 
potentiellt blir större. En premie i kombination med exempelvis en årlig miljödifferentierad fastighetsskatt 
(jmf figur 9) kan därför bidra till hastigare depreciering i det nyproducerade såväl som i det totala 
beståndet. 

9.5 Tillämpning av modellen vid andra former av styrmedel 
Det kan vara önskvärt att påverka byggandet i andra kvadranter, såsom i kvadrant 3, där nyproduktionen 
påverkas direkt. Med hjälp av administrativa styrmedel som: normer, krav på energideklarationer, valbara 
miljöcertifieringssystem, gränsvärden, teknikkrav, lagar, byggregler och förordningar påverkas 
byggsektorn direkt (jmf avsnitt 2.3 samt 4.1).  Vid utveckling av dessa typer av styrmedel kan byggsektorn 
(jmf kvadrant 3 i figur 7) tvingas till att bygga mer energieffektivt, vilket leder till mindre 
energianvändning (i kilowattimmar per kvadratmeter) i nyproducerade byggnader. Detta leder i sin tur, i 
kvadrant 4, till att det totala beståndets beskaffenhet får en lägre energianvändning (i kilowattimmar per 
kvadratmeter). Den önskvärda effekten, vilket i detta fall är ett mer energieffektivt fastighetsbestånd, kan 
uppnås med enbart implementering av ytterligare administrativa styrmedel. Dock skapar dessa inte 
incitament för konsumenten, som är den faktiska användaren av fastigheten, att sänka sin 
energiförbrukningskostnad. Viljan att betala för mer energieffektiva byggnader ökar således inte i 
befintligt bestånd. Detta innebär att det i den tillämpade 4Q-modellen uppstår tidsförskjutning mellan de 
olika kvadranterna och i det långa loppet möter inte efterfrågan utbudet av de nya energieffektiva 
byggnaderna. Detta kan innebära att efterfrågan istället ökar på mindre energieffektiva byggnader, vilket 
ger motsatt effekt, och att det inte heller uppstår incitament till att förändra det redan befintliga 
beståndet. Det kan således konstateras att det inte i längden är hållbart att endast införa kraftigare 
administrativa styrmedel då det inte är tillräckligt för att påverka fastighetsbeståndets hela livscykel. Med 
ekonomiska styrmedel som de föreslagna åtgärderna kan påverkan istället ske i alla led, vilket ger ett 
långsiktigt mer hållbart resultat. 
 
Det kan även vara möjligt att genom andra styrmedel påverka direkt i kvadrant 1, exempelvis genom 
informationsstyrmedel (jmf avsnitt 4.1): ökade informationskampanjer, rådgivning, miljömärkning eller 
utbildning angående hur konsumenten kan lära sig att spara energi.  Dessa informationsåtgärder kan leda 
till att konsumenten väljer att spara på energi, exempelvis genom att släcka lampor, således förbrukar 
konsumenten inte lika stor mängd energi. Detta påverkar i kvadrant 1 genom att konsumentens enskilda 
energikostnad begränsas, vilket ger effekt (energikostnadsfunktionen utgår fortfarande från origo, jmf 
med figur 7) i det avseende att byggnadens medelförbrukning minskar och följaktligen även 
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medelbyggnadens energikostnad för drift. Detta kommer i längden bidra till att konsumentens vilja att 
betala för mer energieffektiva byggnader minskar. Då det inte är stor efterfrågan på energieffektiva 
byggnader uppstår inte incitament för byggsektorn att bygga mer energieffektivt vilket betyder att 
användningen (i kilowattimmar per kvadratmeter) inte kommer att förändras i varken nyproducerade 
byggnader eller i det totala befintliga beståndet. Även om denna typ av styrmedel kan ge minskad 
energianvändning och ökad energieffektivitet är det enbart en kortsiktig effekt. Det finns inte incitament 
till att långsiktigt förändra fastighetsbeståndet i grunden. Som tidigare nämnt (jmf avsnitt 2.3) genomför 
konsumenter inte stora investeringar till följd av enbart informationsstyrmedel även om de är kunniga, 
medvetna och värnande om miljön. 

9.6 Avslutande kommentarer 
Enligt dessa modeller, inspirerade av DiPasquale-Wheaton modellen, är det ekonomiska styrmedel (de tre 
presenterade åtgärderna i studien) som fungerar effektivt för att påverka alla delmarknader i 
fastighetssektorn. Gemensamt för åtgärderna är att de påverkar i kvadrant 1 och 2, vilket potentiellt 
resulterar i ökad vilja för konsumenten att betala för mer energieffektiva byggnader, vilket i sin tur 
påverkar efterfrågan på dessa. Andra typer av styrmedel kan användas men fungerar mer effektivt 
kombinerat med ekonomiska styrmedel då strävan är att uppnå en mer långsiktig utveckling av 
fastighetsbeståndet. 
 
I modellen har ett rationalitetsperspektiv antagits för att möjliggöra en beskrivning av åtgärdernas 
potentiella effekter. Även om de beskrivna åtgärderna potentiellt har möjlighet att påverka byggsektorn 
och det totala fastighetsbeståndet, är åtgärderna beroende av konsumentens preferenser och beteende, 
varför detta kapitel lämnar det ovisst huruvida en önskvärd effekt kan uppnås och internaliseras i 
tillräckligt stor utsträckning. I enighet med kapitel 8 är det endast individer med rationellt beteende som 
påverkas önskvärt av de ekonomiska incitamenten som de beskrivna styrmedlen ger upphov till. 
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10. Diskussion 

 
Målet med de tre åtgärderna diskuterade i detta examensarbete: en förändrad energiskatt, en årlig 
respektive transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt är att energieffektivisera 
fastighetsbeståndet och således nå de uppsatta miljömålen. Konsumentens val huruvida denne ska välja 
att investera i energieffektiva lösningar kan jämföras ske i enighet med innovationsanpassningen i teorin 
om innovationsspridning (jmf avsnitt 6.7). Huruvida konsumenten väljer att anpassa sig till 
energiinvesteringar på marknaden beror initialt av vilken kunskap konsumenten har, det vill säga när 
konsumenten först lär sig om en specifik energieffektiv lösning. Det skatteåtgärderna delvis eftersträvar 
att uppnå är att skapa tryck på konsumentnivå att införskaffa sig kunskap om energieffektiva 
investeringar. Detta tryck förväntas ske genom att göra energi mer kostsamt för konsumenten. En individ 
med ett rationellt beteende kommer att söka kunskap då denne eftersträvar att minimera sina kostnader 
för energi i takt med att energi blir dyrare. Givet att individer med icke-rationellt beteende får kunskap 
om de energieffektiva lösningar som finns på marknaden möter de kognitiva begränsningar när de 
bearbetar informationen. De rationella individerna blir övertygade om att energiinvestera när de finner 
investeringen lönsam medan de icke-rationella individernas övertygelse beror av kognitiva begränsningar. 
Karaktären av energiinvesteringar gör att om konsumenten fattar beslut om att investera i dem, kommer 
konsumenten att implementera dem och använda dem (jmf konfirmation). Tröskeln till att nå ett 
energieffektivt fastighetsbestånd ligger i konsumentens beslut huruvida investering ska ske eller inte och 
konsumentens beteende vid beskrivna skatteåtgärder är därför av stor betydelse i detta avseende. 
 
Även konsumentens beslut förväntas formas i enighet med teorin om innovationsspridning och de 
karaktäristiska drag som påverkan har på tillämpningen av innovationer. Beslutet påverkas av den relativa 
fördel energiinvesteringen har gentemot tidigare installationer och utrustning i fastigheten. 
Investeringsbeslutet beror av i vilken grad investeringen passar konsumentens arbetsvanor, övertygelse 
och värden (investeringens kompabilitet). Huruvida investeringen sker i utrustning och installationer som 
är svåra att använda eller lära sig (investeringens komplexitet) förväntas även forma konsumentens beslut 
om investering kommer att ske eller inte. Huruvida investeringen kan testas eller verifieras formar även 
konsumentens beslut. Slutligen påverkar investeringens observerbarhet konsumentens beslut, det vill 
säga att resultatet till följd av investeringen kan bli tydligt observerat. Att resultatet tydligt behöver kunna 
observeras är även diskuterat i kapitel 8, där den rationella konsumenten som eftersträvar att vara 
nyttomaximerande behöver kunna observera eventuellt resultat av minskade driftkostnader till följd av 

I analysen av miljöskatternas inverkan på byggsektorn i kapitel 9 lämnas konsumentens beteende utan 
vidare avseende med anledning av att de i kapitel 8 har analyserats avseende de olika skatteåtgärderna: 
förändrad energiskatt, årlig- respektive transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt. Detta 
kapitel syftar till att diskutera de olika analyskapitlens implikationer i en sammanvävd diskussion av 
konsumentens beteende och påverkan på marknaden som helhet. Studiens ex-ante analyserade styrmedel 

och deras respektive implikationer är avslutningsvis sammanställda i tabell 3. 
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investeringen för att kunna fatta beslut om en investering är lönsam. Enligt teorin om 
innovationsspridning finns det även andra faktorer som påverkar tillämpningen av innovationer (i detta 
fall investering). Riskbenägenhet är en faktor som påverkar tillämpningen, vet den rationella 
konsumenten inte med säkerhet att investeringen kan räknas hem i monetära termer innebär 
investeringen en risk vilket således kan leda till att även den rationella konsumenten väljer att underlåta 
att investera i energieffektivitet. 
 
Föreligger enbart löfte om en förändrad energiskatt är det konstaterat (i avsnitt 8.1.2) att det inte 
nödvändigtvis resulterar i att konsumenter agerar, med anledning av att löftet kan behöva stärkas genom 
diverse beskrivna åtgärder för att konsumenterna ska anse löftet trovärdigt att agera på. Vid en förändrad 
(höjd) energiskatt lämnas konsumenten inget val i direkt bemärkelse huruvida konsumenten ska betala 
skatten eller inte då skatten åläggs alla konsumenter baserat på mängd förbrukad energi. En fördel med 
den förändrade energiskatten är att kostnaden för externa effekter internaliseras direkt på varan 
(energin) som ger upphov till dessa effekter. Det tydliggör för konsumenten genom att signalera 
miljöpåverkan som följer av energiförbrukningen genom information i form av en ökad kostnad. 
Konsumenten har dock ett val om konsumenten ska välja att energiinvestera eller inte för att begränsa 
skattens storlek. I kapitel 8 konstateras det att skatten har effekt för rationella konsumenter, vilka 
kommer att investera i energieffektiva lösningar när de finner dem lönsamma på lång sikt. Hos rationella 
individer kan det dock föreligga problem med delade incitament, vilket analyserats i avsnitt 8.1.3. 
 
Problem kvarstår då en konsument med ett icke-rationellt beteende agerar kortsiktigt och som följd inte 
tar i beaktande om energiinvesteringar är lönsamma på lång sikt. Väljer individer kortsiktigt att förbruka 
mindre energi genom diverse åtgärder som inte kräver investering, är detta önskvärt för miljön men leder 
inte per se till att fastighetsbeståndet blir mer energieffektivt. En förändrad energiskatt kommer att ha 
positiv inverkan för rationella individer som kommer att vilja betala för energieffektiva byggnader, vilket i 
sin tur kan skapa tryck på byggsektorn att producera mer energieffektiva bostäder för att möta 
marknadens efterfrågan. Som resultat av detta kan ett mer energieffektivt fastighetsbestånd uppnås (jmf 
figur 8 i avsnitt 9.2). Fastighetsmarknaden karaktäriseras av att det är många parter inblandade och att 
det finns många möjliga förbindelser mellan dessa parter (jmf avsnitt 2.2). Detta gör att det finns risk att 
olika motiv och delade incitament uppstår. Byggföretag borde teoretiskt sett finna incitament till att 
bygga energieffektivt redan i utgångsläget, det vill säga innan skattens inverkan. Detta med anledning av 
att energieffektiva byggnader medför låga driftkostnader vilket ökar driftnettot och följaktligen värdet på 
fastigheten. I byggprojektledet kan dock andra incitament finnas, såsom att effektivisera och minimera 
kostnaderna för produktionen, vilket potentiellt kan motverka produktionen av energieffektiva 
byggnader. Delade incitament uppstår således även i byggsektorn då dessa företag vill minimera sina 
byggkostnader vilket indikerar att det kan krävas ytterligare incitament för byggsektorn att producera 
energieffektiva byggnader. Givet rationella individer och givet att byggsektorn möter konsumenternas 
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efterfrågan på energieffektiva byggnader, har dock en förändrad energiskatt effekt på 
fastighetsbeståndets energieffektivitet. 
 
Energiskatten kan även i en uträckning ha ytterligare effekt för miljö om skatteintäkterna tillhörande (den 
höjda) energiskatten används till miljöförbättrande åtgärder på samhällsnivå. Ur den aspekten har 
energiskatten effekt då den åläggs alla konsumenter och inte i direkt bemärkelse följer av beslut som 
finns på konsumentnivå (även om konsumentbeslut avseende mängd förbrukning påverkar 
skatteintäktens storlek). Med en årlig miljödifferentierad fastighetsskatt är konsumentens val angående 
energiinvesteringar, jämfört med förändrad energiskatt, i större bemärkelse avgörande för storleken på 
fastighetsägarens skattebelastning. Givet att en energiineffektiv fastighet innehas är fastighetsägarens 
skattebelastning hög och energiinvesteringar är i det avseendet nödvändiga för att korrigera 
belastningens storlek. Denna skatt kräver således energiinvestering för att fastighetens prestanda och 
följaktligen fastighetens skattebelastning ska förbättras. Den årliga miljödifferentierade skatten är 
beroende av konsumenternas val huruvida investering sker eller inte för att nå önskad 
energieffektivisering av fastighetsbeståndet. Skattens storlek behöver befinna sig i nivå med 
kapitalkostnader för investering för att individer agerande rationellt ska välja att investera framför att 
belastas av skatten. Skatten fungerar därmed givet att kapitalinvesteringen är i samma nivå som skatten, 
detta då den rationella individen inkluderar adderande besparing till följd av investeringen (minskade 
framtida driftkostnader) i investeringsbeslutet. 
 
Det bör adderas att likviditetsbegränsningar kan finnas hos fastighetsägaren och även om 
fastighetsägaren agerar rationellt och väljer att investera kan finansieringen vara ett hinder. Även om 
investeringskostnaden är lägre än skattebelastningen vid investeringsbeslutet, beräknas investeringens 
lönsamhet på lång sikt och således kan det krävas tid efter investeringsbeslutet innan kapitalkostnaden 
kan ”räknas hem”. Söker fastighetsägaren externt kapital för att täcka investeringskostnaden kan 
informationsproblem uppstå mellan den externa finansiären och fastighetsägaren, då investeringens 
lönsamhet kan vara svår att påvisa för den externa finansiären. Dock kan det förenklas genom det faktum 
att det blir tydligare i fallet med den årliga miljödifferentierade skatten där det kan påvisas att om en viss 
energiprestanda nås, kan en viss skattesumma undvika att belasta konsumenten varje år. Kombineras den 
årliga miljödifferentierade skatten med en premie för förbättrad energieffektivitet, kan premien, givet att 
den är effektivt implementerad och tidskonsistent, vara avhjälpande avseende den initiala 
investeringskostnaden. Möjligen kan premien även förenkla för extern finansiering, då 
investeringskostnaden tidigare kan täckas, åtminstone delvis. 
 
En transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt är en mer transparent skatt än de övriga 
föreslagna åtgärderna, då den är synlig i det initiala läget vid köpet av fastigheten. I ett transaktionsläge 
kan rationella individer som agerar köpare påverkas mer av denna typ av skatt. Osäkra framtida 
energiskatter kan göra att en individ i större utsträckning reagerar på en initial skatt. Detta kan jämföras 
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med ett komplett kontrakt som inte beror av framtida förbrukningskostnader. Som analyserat i kapitel 9 
(figur 10) påverkar denna skatt direkt i kvadrant 2, vilket direkt påverkar individens beteende i ett 
köpläge, till skillnad från de övriga åtgärderna där skatten påverkar den framtida driften i kvadrant 1.  I ett 
köpläge kan det av den anledningen anses mer effektivt att direkt påverka individen på detta sätt. Dock är 
fastighetsmarknaden karaktäriserad av trögrörlighet vilket betyder att ägarbyten, transaktioner, i 
fastighetsbeståndet relativt sällan sker (jmf avsnitt 8.3.2). Då effekten av skatten bara är uppenbar vid en 
transaktion av en fastighet ger det mindre effekt på det befintliga beståndet jämfört med de övriga 
presenterade åtgärderna. Detta ger i kvadrant 2 (figur 10, kapitel 9) en mindre effekt på beteendet då det 
enbart påverkar beteendet hos vissa individer. En förändrad energiskatt, alternativt en årlig 
miljödifferentierad fastighetsskatt, vilka påverkar individen i kvadrant 1 (figur 8 respektive 9) kommer att 
påverka alla fastigheters energikostnader för drift vilket i sin tur kommer påverka individer i kvadrant 2. 
Det innebär att vid enbart en transaktionsbaserad skatt (figur 10) blir effekten på viljan att betala för 
energieffektiva byggnader inte lika stor då individer som inte planerar att köpa eller sälja fastigheter inte 
har incitament till att förändra sitt beteende. I sin tur leder det till att efterfrågan på energieffektiv 
nyproduktion inte blir lika hög i relation till de övriga åtgärderna, vilket leder till att energianvändningen i 
både nyproduktion samt det totala beståndet inte minskar i samma takt. 
 
En annan diskussion bör föras angående om den transaktionsbaserade skattens incitament till 
energiinvestering är tillräckligt stora. Det är ägaren, tillika säljaren, som i detta fall ska utföra 
energiinvestering med incitament att fastigheten erhåller en bättre energiprestanda. I ett 
transaktionsläge ger det fastigheten större attraktionskraft hos de potentiella köparna då bättre 
energiprestanda ger en lägre transaktionsskatt. Säljaren behöver således veta att kapitalkostnaderna för 
energiinvesteringen är i nivå med den ökade attraktionskraften som en fastighet erhåller på marknaden 
vid en transaktion för att en investering ska vara lönsam. Även om en viss energiprestanda ger en viss 
given skattesats, samt även indikerar lägre framtida energikostnader, finns det inget som försäkrar att det 
kommer att vara lönsamt att investera i energieffektiva teknologier innan försäljningen till följd av 
fastighetsmarknadens volatilitet. Det kan även uppstå informationsproblem då det är svårt för individer 
som agerar säljare att inse hur energieffektiva teknologier kommer att påverka fastighetens 
energiprestanda och således påverka fastighetens attraktionskraft vid en försäljning. Denna osäkerhet 
kan medföra att individer som agerar säljare avstår från att energieffektivisera innan försäljning. 
Likviditetsbegränsningar kan finnas då det, likt den årliga miljödifferentierade fastighetsskatten, kan vara 
svårt att erhålla externt kapital då investeringens lönsamhet kan vara svår att påvisa. 
 
Med det utvecklade Bonus-Malus systemet antas effekten på viljan att betala för energieffektiva 
byggnader att öka (jmf kapitel 9). Köparens incitament till att söka sig till en fastighet med bättre 
energiprestanda blir större då även en form av subvention kan erhållas på marknadspriset i form av den 
differentierade premien (bonus) vid en transaktion (jmf avsnitt 8.3.3). Det skapar större efterfrågan på 
energieffektiva fastigheter (från potentiella köpare) vilket gör att en större andel individer (potentiella 
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säljare) ser incitament till energieffektivisering. Det skulle kunna motverka osäkerhetsmomentet för 
säljaren gällande huruvida skattens incitament till energiinvestering är tillräckligt stora. Detta då 
incitamenten för köpare att köpa en energieffektiv fastighet ökar och således kan efterfrågan efter dessa 
fastigheter anses öka på fastighetsmarknaden. Då den transaktionsbaserade miljödifferentierade skatten 
enbart ger effekt vid transaktioner kvarstår dock problemet med trögrörligheten. Även med ett Bonus-
Malus system kommer det befintliga fastighetsbeståndet påverkas i långsam takt och således kan en 
transaktionsbaserad miljödifferentierad skatt inte anses som tillräckligt effektiv i jämförelse med de andra 
presenterade åtgärderna. 
 
Det finns en risk att de miljödifferentierade åtgärderna bidrar till att en rekyleffekt uppstår (jmf avsnitt 
4.3). Då dessa åtgärder riktas mot fastighetens miljöegenskaper bidrar dessa i önskvärt fall till att 
individen väljer att energiinvestera för att minska sin skattebelastning. En rekyleffekt kan uppstå då 
individen, efter genomförd energiinvestering, väljer att använda den energivinst som uppstått till följd av 
investeringen till energianvändning, vilket således medför att energiförbrukningen ökar på nytt, trots 
investeringen. En förändrad energiskatt adderas direkt på bränsle vilket bidrar till energiinvestering och 
minskad energiförbrukning (hos den nyttomaximerande individen), vilket indikerar att en förändrad 
energiskatt i större utsträckning, jämfört med de miljödifferentierade åtgärderna, undgår att medföra att 
en rekyleffekt uppstår. Oavsett om individen väljer att energiinvestera begränsar (den 
nyttomaximerande) individen sin energiförbrukning till följd av en förändrad energiskatt, vilket resulterar i 
minskad total energiförbrukning på samhällsnivå. 
 
Hittills har åtgärderna diskuterats var för sig, diskussionen kommer följaktligen att avslutas med att 
diskutera huruvida kombinationer av studiens analyserade åtgärder kan vara önskvärda. Den 
transaktionsbaserade miljödifferentierade skatten för fastigheter har enligt ovan kritiserats för att riskera 
att skapa en mer trögrörlig fastighetsmarknad. Det kan diskuteras om denna skatt kan fungera bättre 
genom en kombination med förändrad energiskatt och/eller en årlig miljödifferentierad fastighetsskatt. 
Energiskatten, som adderas bränslet och påverkar driften och energiförbrukningen direkt, kombinerad 
med en transaktionsbaserad miljödifferentierad skatt, som enbart är aktiv vid transaktionstillfället och är 
riktad mot fastighetens miljöegenskaper, kan vara en önskvärd kombination då skatterna kompletter 
varandra. En kombination med förändrad energiskatt kan förbättra utvecklingen av energieffektivisering 
av fastighetsbeståndet men det faktum att den transaktionsbaserade skatten riskerar att skapa en mer 
trögrörlig fastighetsmarknad kvarstår. Därmed är det den förändrade energiskatten som kan stimulera att 
fastighetsbeståndet energieffektiviseras i en snabbare takt till följd av att individer agerar rationellt. Trots 
begränsningen av utvecklingen av beståndet med den transaktionsbaserade skatten, kan den sistnämnda 
åtgärden skapa en tydlig ”stämpel” på fastigheter vid transaktion, vilket får anses önskvärt för att 
begränsa informationsasymmetrin mellan köpare och säljare avseende fastighetens energiförbrukning. 
Dock ska tilläggas att energideklarationen fungerar på samma sätt för att tydligt deklarera fastigheters 
energiprestanda. Den transaktionsbaserade skatten kan dock medföra att det går att förändra beteendet 
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hos ytterligare individer, utöver dem som förändrat sitt beteende till följd av en förändrad energiskatt, då 
individer med ett icke-rationellt och myopiskt beteende i större utsträckning reagerar när skatten adderas 
vid tillfället för transaktion. Det den transaktionsbaserade skatten i önskvärt fall kan tillföra är att befästa 
informationen med skattekostnader för att i större utsträckning kunna påverka konsumenternas val av 
fastighet. Ekonomiska incitament i detta avseende har i denna studie kunnat konstaterats vara effektiva 
för rationella individer, till att ytterligare påverka individernas val. En kombination enligt ovan skapar 
incitament att agera under innehav (till följd av den förändrade energiskatten) samt inför respektive 
transaktion (genom den transaktionsbaserade skatten). Vid en utformning av den transaktionsbaserade 
skatten, baserad på Bonus-Malus systemet, förväntas samma effekt uppstå, dock kan premien motivera 
transaktioner i större uträckning jämfört med den transaktionsbaserade skatten enligt grundutformning, 
därmed blir marknaden något mindre trögrörlig i relation till skattens grundutformning. 
 
Den transaktionsbaserade skatten kan ur ett teoretiskt perspektiv kombineras med en årlig 
miljödifferentierad fastighetsskatt då båda skatterna är riktade mot fastighetens miljöegenskaper, men 
vid olika tillfällen i ett fastighetsinnehav. Båda skatteåtgärderna utgår dock från samma bas (fastighetens 
energiprestanda): den årliga verkar primärt vid drift och den transaktionsbaserade skatten verkar primärt 
vid transaktion. Den transaktionsbaserade skattens begränsade effekt till följd av marknadens 
trögrörlighet kan kompenseras av att den årliga skatten har effekt vid innehav. Dock är denna 
kombination kostsam att administrera då båda åtgärderna kräver implementering och administrering, till 
skillnad från en förändrad energiskatt vilken redan existerar på marknaden. Det är således osäkert om en 
transaktionsbaserad och en årlig miljödifferentierad skatt kompletterar varandra då de är lika riktade, 
vilket kan medföra att en överlappande effekt uppstår, vilket följaktligen gör det tvivelaktigt att motivera 
kombinationen av skatterna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Den årliga miljödifferentierade skatten, riktad mot fastighetens miljöegenskaper, kan ur ett teoretiskt 
perspektiv kombineras med en förändrad energiskatt, vilken adderas bränslet. Skatternas respektive 
inverkan på konsumenter kan dock i vissa avseenden anses lika och således har dessa skatter inte enbart 
kompletterande verkan på varandra. Det den förändrade energiskatten kan tillföra är en direkt effekt på 
konsumentens energiinvestering, vars effekt med årlig miljödifferentierad skatt sker efter 
tidsförskjutning.  
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Tabell 3 – Sammanställning av studiens ex-ante analyserade styrmedel 

Styrmedel Effekt 
fastighetsinnehav 

Effekt 
fastighetstransaktion 

Effekt miljö Effekt 
fastighetsbestånd 

Effekt vid 
kombinerad/ytterligare 
åtgärd 

Utlovad förändrad 
energiskatt 

Ingen förväntad effekt 
på individer oavsett 
rationellt- eller icke-
rationellt beteende. 

Ingen förväntad effekt på 
individer oavsett 
rationellt- eller icke-
rationellt beteende. 

Tidsinkonsistens-
problem. 

Tidsinkonsistens-
problem. 

Förbindelsemekanismer kan 
medföra att löftet blir 
trovärdigt, implikationerna 
kan följaktligen efterlikna 
dem för förändrad 
energiskatt. 

Förändrad 
energiskatt 

Individ med rationellt 
beteende väljer att 
energiinvestera. 

Samma som vid innehav. Givet att individer 
agerar rationellt 
eller kortsiktigt 
begränsar sin 
energiförbrukning. 

Rationella individer 
investerar när 
energiskatten är 
tillräckligt hög för att 
stimulera till 
energiinvestering. 

Kan kombineras med årlig- 
respektive 
transaktionsbaserad 
miljödifferentierad 
fastighetsskatt (samtliga 
utformningar). 

Årlig 
miljödifferentierad 
fastighetsskatt  

Individ med rationellt 
beteende väljer att 
energiinvestera. 

Skapar incitament till köp 
av energieffektiv 
fastighet alternativt till 
försäljning av icke-
energieffektiv fastighet 
samt skapar tydlig 
karaktär på fastigheten, 
med resultat minskade 
informationsproblem. 

Givet att individer 
agerar rationellt. 

Givet att individer 
agerar rationellt. 

Kan kombineras med 
förändrad energiskatt. Kan 
även kombineras med 
transaktionsbaserad 
miljödifferentierad 
fastighetsskatt (båda 
utformningarna), vilket dock 
kan vara administrativt 
kostsamt.  

Årlig 
miljödifferentierad 
fastighetskatt 
kombinerad med 
premie 

Rationell individ väljer 
att energiinvestera 
innehavande fastighet 
alternativt säljer icke 
energieffektiv fastighet. 
Kan leda till minskade 
problem med 
finansiering av 
energiinvestering. 

Skapar tydlig karaktär på 
fastigheten, med resultat 
minskade 
informationsproblem. 

Givet att individer 
agerar rationellt. 

Givet att individer 
agerar rationellt. 

Kan kombineras med 
förändrad energiskatt. Kan 
även kombineras med 
transaktionsbaserad 
miljödifferentierad 
fastighetsskatt (båda 
utformningarna), vilket dock 
kan vara administrativt 
kostsamt. 

Transaktionsbaserad 
miljödifferentierad 
fastighetsskatt, 
grundutformning 

Utebliven. Kan skapa incitament till 
köp av energieffektiv 
fastighet hos rationell 
och icke-rationell individ. 
Kan minska incitament 
till att sälja. 

Givet att individer 
agerar rationellt 
nås förbättring 
(men sakta). 

Givet att individer 
agerar rationellt nås 
förbättring (men 
sakta). 

Kan kombineras med 
förändrad energiskatt. Kan 
även kombineras med årlig 
miljödifferentierad 
fastighetskatt (båda 
utformningarna), vilket dock 
kan vara administrativt 
kostsamt. 

Transaktionsbaserad 
miljödifferentierad 
fastighetsskatt, 
utvecklad utformning 
baserad på 
Bonus/Malus 
systemet 

Utebliven. Kan minska incitament 
till att sälja. Kan dock 
delvis motiveras av 
Bonus/Malus systemet. 

Givet att individer 
agerar rationellt 
nås förbättring 
(men sakta). 

Givet att individer 
agerar rationellt nås 
förbättring (men 
sakta). 

Kan kombineras med 
förändrad energiskatt. Kan 
även kombineras med årlig 
miljödifferentierad 
fastighetskatt (båda 
utformningarna), vilket dock 
kan vara administrativt 
kostsamt. 
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11. Slutsatser 

 
De tre åtgärderna som behandlats i detta examensarbete: förändrad energiskatt, årlig- respektive 
transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt, kan konstateras vara effektiva ur det perspektiv 
att skatteåtgärderna kommer att ha effekt givet att individer agerar nyttomaximerande. Misslyckanden 
relaterade till icke-rationellt beteende eller heuristiskt beteende kommer att kvarstå då skatternas 
ekonomiska incitament inte nödvändigtvis har effekt på individernas beteenden. 
 
Efterfrågan på energieffektiva lösningar kommer att öka vid både nybyggnads- och ombyggnadsprocesser 
vid implementering av någon av de beskrivna åtgärderna respektive, givet att konsumenter agerar 
nyttomaximerande, till följd av att byggsektorn vill möta konsumenternas ökade efterfrågan. 
 
Till följd av osäkerheten som figurerar på konsumentnivå avseende energieffektiva investeringar och dess 
inverkan riskerar de två formerna av miljödifferentierad fastighetsskatt att addera ytterligare 
osäkerhetsmoment till marknaden då det föreligger tidsförskjutning mellan eventuell energiinvestering 
och den tidpunkt åtgärderna verkar. En transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt har dock 
inte konstaterats vara en effektiv åtgärd med anledning av fastighetsbeståndets trögrörlighet, vilket en 
transaktionsbaserad miljödifferentierad skatt på fastigheter riskerar att försvåra. 
 
Misslyckanden på energimarknaden förmodas kunna korrigeras i viss utsträckning av en förändrad 
energiskatt då kostnaden för energikonsumtion ökar i direkt bemärkelse. Även då miljödifferentierade 
skatteåtgärder är korrelerade med energiförbrukningen är det sannolikt mer effektivt att rikta skatten 
direkt mot källan till energiförbrukningen för att skapa direkta lösningar till problemet med externa 
effekter. De externa effekterna avspeglas till följd av energiskatten i konsumentens energikostnad. 
 
Likt fordonssektorns implikationer är den mest effektiva åtgärden förändrad skatt på energi, även om den 
kan kombineras med andra miljödifferentierade skatter. Den årliga miljödifferentierade skattens effekt 
liknar effekten av förändrad energiskatt avseende konsumentens val av energiinvestering, dock har den 
årliga skatten en brist i och med att det föreligger längre tidsförskjutning innan konsumenten erhåller 
effekt till följd av investeringen. 
 
Skatteåtgärderna, per se, löser inte informationsproblem som kan uppstå då konsumenter vid 
energiinvesteringsbeslut behöver information gällande i vilken utsträckning installationer av 
energieffektiva teknologier kommer att inverka på skattebelastningen. Detta kan medföra att 
konsumenter, trots skatteåtgärd, riskerar att tveka till energiinvestering med anledning av storleken på 

Denna studie har analyserat potentiella miljöskatteåtgärder i fastighetssektorn för att undersöka 
åtgärdernas implikationer ex-ante på marknaden. Författarna vill i detta kapitel lyfta fram 

examensarbetets huvudsakliga slutsatser. 
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den initiala investeringen. Ett resultat av detta kan bli att konsumenterna väljer att belastas av skatt 
framför att investera, vilket medför att fastighetsbeståndet inte energieffektiviseras. Den osäkerhet som 
föreligger hos individer avseende kapitalinvestering och besparing av driftkostnad respektive skatt, 
implicerar att skatteåtgärdernas effekt på marknaden inte är säker. Att införa en årlig- respektive en 
transaktionsbaserad miljödifferentierad fastighetsskatt (även om den transaktionsbaserade skatten inte 
rekommenderas av författarna) medför administrativa kostnader. Adderas det faktum att de 
miljödifferentierade fastighetsskatternas effekt är osäker, med att de kan vara kostsamma att 
administrera, indikerar detta att de två åtgärderna inte är rekommenderade att införa, åtminstone inte 
innan implementering av att dessa studerats ex-ante. 
 

Förslag på vidare studier 
I detta examensarbete har möjliga åtgärder till syfte att energieffektivisera fastighetsbeståndet genom 
ekonomiska miljöstyrmedel analyserats. Denna studie har således utlämnat övriga miljöåtgärder som inte 
syftar till att begränsa energiförbrukning. Vidare utvärdering huruvida andra styrmedel kan effektivisera 
fastighetsbeståndet kan följaktligen vara önskvärd. 
 
Detta examensarbete har inte haft för avsikt att utvärdera eventuell administration eller implementering 
av beskrivna skatteåtgärder. Eventuell implementering av de skatteåtgärder som studerats ex-ante bör 
således studeras för att undersöka huruvida de är kostnadseffektiva att administrera. 
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Egen tillämpning av figur 4. 
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Egen tillämpning av figur 4. 
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