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konkurrenskraftig marknad i framtiden.
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1. INLEDNING
Under slutet av 1900 talet avreglerades många marknader för nätverksindustrier som 

tidigare drivits i offentlig regi.  Nätverksindustrier har den egenskapen att varor och tjänster 

produceras uppströms och levereras till slutkonsumenten via en infrastruktur. Avregleringar 

av denna typ av marknad har haft varierande resultat som inte alltid varit positiva. Dock 

finns det flera anledningar till att avregleringarna trots detta skett i stor utsträckning. Först 

och främst är det den rent samhällsekonomiska anledningen som grundar sig på att 

marknadsekonomin är överlägsen i fråga om att uppnå en effektiv resursanvändning. Man 

önskar genom privatiseringen uppnå en bättre resursallokering och effektivisera. Utöver 

denna grundläggande anledning så kan det också vara behovet av det stora tillskotet i 

statskassan som försäljningen av ett statligt bolag innebär. Det kan även vara en följd av 

påtryckningar från intressegrupper eller rent ideologiska skäl. Följaktligen kan ett beslut om 

att avreglera en marknad, som inte alltid är grundat på en ren ekonomisk analys, ibland leda 

till en avreglering av marknader utan en klar ekonomisk analys som grund för beslutet.

Avregleringen av den Svenska elmarknaden innebar att elpriset övergick från att vara 

reglerat till att bli konkurrensutsatt. Ekonomisk teori säger att verksamhet driven i privat regi 

är effektivare och överlägsen den offentliga men trots detta har det reala elpriset för 

konsumenter stigit sedan 1996. Vi har därför ansett det av intresse att analysera 

elmarknaden och dess förändring i struktur och prisbildning sedan avregleringen.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka och utvärdera effekterna av avregleringen av 

elmarknaden. Vi ämnar undersöka om resultatet är samhällsekonomiskt effektiv, dvs. om 

det var ett korrekt beslut att avreglera marknaden i fråga. 

1.1.1 Frågeställning
För att besvara syftet angriper vi det genom vår centrala frågeställning.

• Hur ser den nuvarande marknadsstrukturen ut i jämförelse med den innan avregleringen 
och hur effektiv är marknaden?
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1.2 Metod

Vi avser besvara vår centrala frågeställning genom att med hjälp av relevant ekonomisk teori 

och analysverktyg undersöka vad för sorts elmarknad vi har, samt den effekt avregleringen 

har haft för konsument- och producentöverskottet och de faktorer som påverkar elpriset 

och dess förändring över tid.  Vi kommer också att identifiera de problem som elmarknaden 

står inför samt de bakomliggande orsakerna till dessa. Via ett kartläggande av förändringar i 

elmarknadens struktur såsom dess marknadskoncentration, företagsintegration med mera 

avser vi få en större förståelse för de mekanismer som styr elpriset och vilka delar i 

prissättningen som påverkas av de förändringar som skett. Genom detta avser vi även skapa 

en prognos för den framtida prisutvecklingen samt undersöka om den framtida utvecklingen 

av elmarknaden kommer att lösa de nuvarande problemen. Utifrån detta avser vi dra en 

slutsats rörande det samhällsekonomiskt mest effektiva valet av produktionsregi. Figur 1.1 

visar den tänkta strukturen för vår undersökning.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
I vår teoretiska referensram redogör vi för en så kallad SCP studie som vi använder oss av för 

att få en förståelse för elmarknadens struktur som förklaringsvariabel till 

marknadsprestationen. Vi redogör också för ett antal marknadsmisslyckanden och inte minst 

misslyckanden inom offentlig produktion som kan förklara elmarknadens nuvarande struktur 

och prisbild. Till sist redogör vi för en välfärdsanalys som vi kommer att använda som 

analysverktyg i mätningen av marknadsprestationen.

2.1 Modern Struktur- uppförande- och prestationsmodell
Ekonomisk teori säger att ju mindre konkurrens ett företag är utsatt för desto högre över 

marginalkostnaden kan de sätta priset och därmed uppnå en högre vinst. För att mäta 

relationen mellan marknadsstruktur och prestation så har man genomfört så kallade SCP 

studier (structure-conduct-performance). En industris prestation, dvs hur väl de lyckas skapa 

nytta för konsumenterna, beror på uppförandet av producenter och konsumenter, vilket i 

sin tur beror på den struktur marknaden har.1

2.1.1 Marknadsstruktur
Marknadsstrukturen ses som en följd av storleken på marknadens etableringshinder, 

juridiska och ekonomiska. På en konkurrensutsatt marknad utan etableringshinder är priset 

(P) lika med (MC) och företagen kan ej ha systematiska övervinster på lång sikt. På en 

marknad med oligopol eller monopol kan däremot priset överstiga den marginella kostnaden 

och därmed blir övervinster på lång sikt möjliga. För att mäta marknadsstrukturen används 

ett antal olika metoder som antas avspegla konkurrensen på marknaden. Det dessa metoder 

mäter är industrikoncentration, etableringshinder och fackföreningarnas styrka. I vår 

undersökning av den svenska elmarknaden begränsar vi oss till de två förstnämnda, 

industrikoncentration och etableringshinder. För att mäta industrikoncentrationen används 

ett så kallat Herfindahl-Hirschman Index vilket ger ett mätvärde genom att kvadrera 

marknadsandelarna för de olika företagen på marknaden, samt Lernerindex som är 

Herfindahl-Hirschman index i förhållande till efterfrågeelasticiteten. Etableringshinder anses 

vara en av de viktigaste faktorerna och avgörande för hur länge priserna kan ligga över de 

1 Carlton & Perloff (2005)
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priser som skulle gälla på en effektiv marknad. Som mätvärden används ofta minsta effektiva 

företagsstorlek, marknadsföringsfrekvens och kapitalintensitet.2 

2.1.2 Marknadsuppförande
Det finns många studier som visar på relationen mellan marknadsstruktur och prestation. 

Carlton nämner bland annat en studie genomförd av John Bain (1951) där han delade in 42 

industrier i två grupper. En grupp med de företag där de åtta största företagen på sina 

respektive marknader innehade mer än 70% av marknaden och  en grupp med de mindre. 

Han fann att företagen i gruppen med hög marknadskoncentration hade betydligt högre 

avkastning. Linkande undersökningar finns för samband mellan kapital, koncentration och 

avkastning samt Marginalkostnad och marknadsstruktur. Det finns en hel del kritik angående 

många av dessa studier bland annat rörande svårigheten att använda jämförelser för 

avkastning mellan olika branscher då annat, som till exempel branschrisken, kan vara orsak 

till skillnaderna. Dock säkerställde Weiss (1974) ett statistiskt signifikant samband mellan 

hög avkastning och vinst och en marknadsstruktur med hög koncentration och stora 

etableringshinder. Weiss undersökning var baserad på data från många tidigare 

undersökningar i ämnet.3

2.1.3 Marknadsprestation
Det finns två alternativa sätt att mäta marknadsprestationen; avkastning per investerad 

krona (rate of return) samt skillnaden mellan pris och marginalkostnad. Ju mer koncentrerad 

en marknad är, desto större gap mellan priset och marginalkostnaden kan producenterna 

skapa.

2.2 Val mellan offentlig och Privat produktion ”Public Choice”
Den ekonomiskteoretiska referensramen för valet mellan offentlig- och privat produktion 

grundar sig i två antagandet. Det ena är existensen av så kallade marknadsmisslyckanden 

som får till följd att marknaden inte fungerar effektivt och därmed inte optimerar 

resursanvändandet. Det andra är ekonomisk teori som visar att effektiviteten inom offentlig 

produktion vad gäller resursallokering och produktionssammansättning inte kan mäta sig 

med den på en väl fungerande marknad.

2 Carlton & Perloff (2005)
3Carlton & Perloff (2005)
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2.2.1 Marknadsmisslyckanden
Teorin om marknadsmisslyckanden och det samtidiga argumentet för statlig inblandning i 

produktionen bygger på några centrala begrepp. De som brukar nämnas i sammanhanget är 

kollektiva varor, externa effekter, naturliga monopol och transaktionskostnader.

Kollektiva varor
Kollektiva varor har en egenskap av odelbarhet som inte behöver men kan vara av teknisk 

natur som försvårar prissättning och allokering av varan på en marknad där konsumenter 

och producenter agerar självständigt. Dessa kan delas upp i ickerivaliserande- och 

ickeexklusiva varor. Om marginalkostnaden för att erbjuda varan till ytterligare en 

konsument är noll oavsett produktionsnivå är det en ickerivaliserande vara. Elnätet är en 

ickeexklusiv kollektiv vara där odelbarheten har teknisk natur. Om det inte går att exkludera 

individer från konsumtionen av varan är det en ickeexklusiv vara, exempelvis ren luft.4 Bland 

de kollektiva nyttigheterna finns något som benämns kvasikollektiva nyttigheter i 

produktion. Dessa är varor som kräver investering i vissa kostnader som är oberoende av 

produktionsvolymen, exempelvis infrastruktur för distribution som väl på plats inte medför 

någon ökad kostnad per enhet distribuerad vilket också är en egenskap som just elnätet 

karaktäriseras av. När väl nätet finns på plats så är kostnad för underhåll lika oavsett 

belastning i form av el-överföring upp till dess maximala kapacitet.5

Externa effekter
Externa effekter är påföljder av produktionen eller bruket av en vara som inte återspeglas i 

marknadspriset. Externa effekter kan vara antingen negativa eller positiva. På en väl 

fungerande marknad är priset på en vara lika med företagets marginalkostnad. Det ska på 

detta sätt återspegla kostanden för produktionen vilket inte alltid är fallet. En negativ extern 

effekt som till exempel miljöutsläpp vid produktion av energi gör att kostnaden för samhället 

blir högre än marginalkostnaden för att tillverka varan. Dessa kostnader tillfaller samhället i 

stort, exempelvis i form av försurade sjöar, minskat fiskebestånd, förvaring av farligt avfall 

etcetera. För en positiv extern effekt är principen densamma om än resultatet det motsatta. 

Detta förklarar satsningar på till exempel vindkraft och behovet av ett riksomspännande 

4 Pindyck (2005)
5 Bo Södersten (1998)
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elnät. Miljövänliga energikällor minskar de negativa externa effekterna och ett rikstäckande 

elnät möjliggör om inte minst att överhuvudtaget bosätta sig i alla delar av landet.6

Naturliga monopol
Naturliga monopol uppstår när ett företag kan producera hela marknadens behov av en vara 

till ett lägre pris än om marknaden hade bestått av flera producenter. Denna situation är 

resultatet av marknader där det finns stora stordrifts- och samproduktionsfördelar. Ett 

exempel är en marknad med mycket höga etableringskostnader men låga och konstanta 

marginalkostnader samt en genomsnittskostnad som minskar med antal enheter 

producerade, men som alltid är högre än marginalkostnaden. Detta får som resultat att 

kostnaden för att ett företag står för all produktion blir lägre än om flera företag skulle dela 

på produktionen. Naturliga monopol kan också kopplas samman med vissa nyttors 

odelbarhet. Exempelvis kravet på förekomsten av infrastruktur som inte är ekonomiskt 

lönsamt att duplicera. Distributionen av energi via kraftnätet är ett typiskt naturligt monopol 

med bland annat en mycket kostsam infrastruktur men även själva produktionen har vissa 

drag som indikerar risk för uppkomsten av naturliga monopol. Elproduktionen har nämligen 

mycket höga etableringskostnader och låga marginalkostnader.7

Transaktionskostnader
Transaktionskostnader grundar sig i att marknaden inte är gratis. Det behövs olika typer 

marknadsplatser, terminsmarknader, spotmarknader med mera. Det behövs också ett 

kontrollväsen som reglerar marknaden och kontrollerar att kontrakt efterlevs och möjlighet 

till påföljder vid kontraktsbrott. Finns inte de nödvändiga instrumenten för en väl 

fungerande marknad kan följden bli en begränsning av konkurrensen och flera olika pris för 

samma vara.8 För elmarknaden finns kontrollväsendet i form av 

energimarknadsinspektionen och marknaden i form av nordpol där el handlas till spot- och 

terminspris.

2.2.2 Misslyckanden inom offentlig produktion
Misslyckanden inom offentlig produktion utgår delvis från det faktum att resultatet inte 

värderas av en marknad. Det blir därmed svårt att mäta rörelsens resultat och därmed även 

hur mycket som skall produceras av varje vara. Förutom detta finns också en tendens till 

6 Pindyck (2005)
7 Pindyck (2005)
8 Bo Södersten (1998)
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Inneffektivitet, överkompensation och snedvridna utgiftsbeslut. Det är dessa misslyckanden 

som är anledningen till att offentlig produktion i teorin är underlägsen privat produktion och 

därmed är det också dessa som är motivet till att privatisera.

Inneffektivitet
Ineffektiviteten inom offentlig produktion är resultatet av en uttunning i ägarskapet. Även 

om medborgarna har ett incitament att påverka effektiviteten inom offentlig produktion så 

är den ekonomiska anledningen att göra det ofta för svag per individ. Detta är en inbyggd 

egenskap då ägandet är publikt. Ett exempel är en statligt anställd som i och med sin 

egenskap av medborgare indirekt är ägare av verksamheten och därmed bör vara 

intresserad av en hög effektivitet. Samtidigt strävar han eller hon efter högsta tänkbara lön 

och minsta möjliga arbetsbörda, vilket innebär lägre effektivitet och en högre kostnad för att 

driva verksamheten, som indirekt påverkar honom eller henne via skatter. Den enskilda 

individens i liten grad ökade skattekostnad är dock ett svagt incentiv i förhållande till de 

förmåner högre lön och mindre arbetsbörda innebär 9

Överkompensation
Det finns en tendens till överkompensation av verkställare inom offentlig produktion. 

Överkompensation innebär att betalningen är högre än det minimum som krävts för att få 

uppgiften utförd. Detta beror på att det finns drivkrafter inom nästan alla organisationer 

som gör att kostnaderna stiger och effektiviteten försämras. Det är helt enkelt så att det är 

lättare att ge än anställd påökt eller ledigt än att säga nej till ledighet och lönepåslag. Inom 

privata företag motverkas detta av konkurrens och ägarintresse medan den offentliga 

sektorn har svagare verktyg för att komma till lags med dessa problem.10

Snedvridna utgiftsbeslut
Det finns en risk i offentlig produktionen att utbudet inte är optimalt anpassat till efterfrågan 

inte bara på grund av svårigheten att korrekt uppskatta behovet. Det finns nämligen också 

en risk för snedvridna utgiftsbeslut till följd av ett koncentrerat intresse bland verkställare att 

trycka på utgifter för verksamheter som ger hög kompensation samtidigt som intresset att 

kontrollera att dessa verksamheter faktiskt är de mest optimala är utspritt då det är 

medborgarna som är ägare.11 

9 Donahue, John D, (1989)
10 Donahue, John D, (1989)
11 Donahue, John D, (1989)
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2.3 Välfärdsanalys
I vår analys anser vi det vara intressant att analysera välfärdsöverskottet. Detta på grund av 

att överskottet är som störst på en marknad med fullständig konkurrens och minskar ju mer 

priset skiljer sig från marginalkostnaden. Skillnaden mellan det faktiska välfärdsöverskottet 

och det välfärdsöverskott som marknaden hade innehaft om priset varit lika med 

marginalkostnaden kan alltså ses som än välfärdsförlust orsakad av marknadens sämre 

prestation. 

2.3.1 Konsumentöverskott
Konsumenternas välfärd mäts som konsumentöverskottet (Consumer´s surplus). Marshall 

definierar konsumentöverskottet som den monetära kompensationen som krävs för att få 

konsumenten att ge upp sin konsumtion av en viss vara. Det blir den skillnad mellan vad 

konsumenten betalar och vad han faktiskt hade kunnat tänka sig att betala, eftersom en vara 

för vissa konsumenter har ett högre värde än vad priset på varan faktiskt är. 

2.3.2 Producentöverskott
Producenternas välfärd mäts som Producentöverskottet (producer’s surplus). 

Producentöverskottet är skillnaden mellan det pris varan säljs för och marginalkostnaden för 

att tillverka den. De varor som produceras till en marginalkostnad lägre än priset ger alltså 

företaget en högre välfärd i form av producentöverskott. 

2.3.3 Total välfärd
Summan av konsumentöverskottet och producentöverskottet ger oss den totala välfärden. 

Välfärden blir därför som synes i figur 2.1 högst i en marknad karaktäriserad av fullständig 

konkurrens och jämvikt, där priset för en vara är lika med den marginella kostnaden för att 

producera varan. Vid marknadskoncentration, där priset börjar överstiga den marginella 

kostnaden, minskar efterfrågan samt konsumentöverskottet samtidigt som 

producentöverskottet ökar. Det uppstår således välfärdsförluster, illustrerade som yta A och 

B i Figur 2.1.
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Figur 2.1 Total välfärd och välfärdsförändring vid en prisökning

Yta C illustrerar en förlust för konsumenten i form av en del av konsumentöverskottet, men 

samtidigt en vinst för producenten i form av en del av producentöverskottet. Följaktligen 

visar denna yta på en oförändrad total välfärd. Yta A är den resterande delen av förlusten i 

konsumentöverskottet. Yta B är en förlust för producenterna pga. att efterfrågan på deras 

vara minskat och därmed även deras produktion. Total förlust för konsumenten blir A+C; 

total vinst för producenten blir C-B; total välfärdsförlust blir A+B.12

12 Pindyck (2005)
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Figur 3.1 Nätverksindustriers 
vertikala struktur

3 Elmarknadens struktur- och prisutveckling
När det talas om avregleringen och privatiseringen av elmarknaden 1996 så ger själva ordet 

en något missvisande bild av den omstrukturering och förändring av reglering som 

genomfördes. Även innan 1996 så fanns det flera privata aktörer, både producenter och 

återförsäljare på elmarknaden i Sverige. Det var alltså inte frågan om en övergång från en 

helt statligt ägd produktion och statligt kontrollerade priser till en fullständigt privat 

marknad, utan snarare en omreglering och omstrukturering från en marknad där det statligt 

ägda Vattenfall dominerat marknaden och kontrollerat priserna till en marknad med flera 

aktörer och mindre statligt ägande. 

3.1 Struktur och strukturella förändringar
Enligt Bergman så har nätverksindustrier ett antal gemensamma egenskaper. Varor och 

tjänster levereras till slutkonsumenten via en infrastruktur. Den typiska nätverksindustrin 

består av tre beståndsdelar. Basprodukter som i det här 

fallet utgörs av elproduktion. En nätverksinfrastruktur det 

vill säga elnätet, samt tillhandhållande av varor och 

tjänster vilket på elmarknaden innebär elförsäljning till 

slutkonsumenter av elhandelsföretag. När ett företag 

finns representerat i flera led är det vertikalt integrerat. 

Infrastrukturen är en nödvändig insatsvara för att 

produkten uppströms skall kunna levereras till 

konsumenten nedströms. Infrastrukturen består i 

kraftindustrin av ett antal noder, kraftverk och 

konsumenter som är förbundna genom transportlänkar, 

elledningar. Det som kännetecknar infrastrukturen för 

kraftindustrin är att den är irreversibel. Det krävs stora 

fasta kapitalinvesteringar som väl på plats är irreversibla, dvs. att det finns få eller inga 

alternativa användningsområden vilket innebär att de under förändrade omständigheter 

inte kan återbetala sina kostnader och blir strandsatta.13 

13 Bergman, Lars, Chris Doyle m fl. (1999) s. 25, Figur 4.1 efter förlaga i densamma
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3.1.1 Elproduktionen före avregleringen
I figur 3.2 visas förhållandena inom produktionen år 199414.  Marknaden karakteriserades 

alltså av en oligopolsituation med Vattenfall som dominerande aktör. Vattenfall AB var före 

avregleringen helt statligt ägt och dess elproduktion uppgick till drygt 50 procent medan 

kommunal och privat sektor stod för de övriga 50 procenten. Trots den offentliga 

dominansen på elmarknaden så har regleringen av densamma varit mycket liten, då 

styrningen var mer indirekt via Vattenfalls dominerande ställning.15 

Figur 3.2 Elproduktion uppdelat på producenter år 1994

Företag Elproduktion (TWh) Procent av total produktion
Vattenfall AB 72,9 52,8%
Sydkraft AB 25,7 18,6%
Stockholms energi AB 9,6 7,0%
Gullspångs Kraft AB 8,4 6,1%
Stora kraft AB 5,5 4,0%
Graningeverken AB 2,4 1,7%
Skellefteå Kraft AB 2,2 1,6%
AB skandinaviska elverk 1,6 1,2%
Övriga 9,7 7,0%
Totalt 138,0 100,0%

3.1.2 Elproduktion efter avregleringen
Elproduktionen i Sverige är, som synes i figur 3.3, koncentrerad till ett fåtal stora företag16. 

Här har det inte skett någon större förändring sedan1996. Jämför vi med hur produktionen 

såg ut 1994 före avregleringen så ser vi inte heller några större skillnader. Vattenfall stod då 

för 52,8% av den totala produktionen mot 44,7% år 2007. E ON som nu står för 22% av 

produktionen är ägare till Sydkraft och Graninge . Sydkraft AB stod år 2004 för 18,6% av den 

totala produktionen och dåvarande Graningeverken AB för 1,7%. Fortum Sverige är ägare till 

Birka energi, Stockholm energi, gulspång kraft och stora kraft. De tre sistnämnda företagen 

stod 1994 för 17,1% av total produktion. Även om Vattenkrafts dominans på marknaden har 

minskat något så ser vi snarare en koncentration än diversifiering av tillverkningen. 

14 Bergmasth, M, m fl. s 19
15 Bergman, L, m fl. s 30, 31
16 svenskenergi.se
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Trenden tycks vara samgående och uppköp vilket har lett till en koncentration av ägandet. 

Uppköpen redovisas i figur 3.3 genom att året efter uppköpet redovisas inte bolagets siffror 

separat utan anges bara via produktionen för moderbolaget. Dvs. Granninge köptes av 

Sydkraft som sedermera blev E ON 2004 och därför redovisas inte graninges siffror separat i 

tabellen från och med detta årtal.

 
Figur 3.3 De största elproducenterna i Sverige – produktion i Sverige 1996–2007, TWh

 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Andel i % år 2007
Vattenfall 71,3 75,6 69,3 70,3 61,5 70,4 71,8 63,8 64,8 44,7%  
E ON 26,5 33,3 30,4 30,9 29,5 33,9 33,9 30 31,9 22,0%  
Sydkraft 24,7 30,4 27,2 28,5 27,1      
Graninge 1,8 2,9 3,2 2,4 2,4      
Fortum, Sverige 25,5 29,1 27,8 25,5 24,7 24 28,2 27,1 26 17,9%  
Birka Energi   21,4         
Stockholm energi 10,4 11,1          
Gullspång Kraft 9,8 11,3          
Stora kraft 5,3 6,7 6,4         
Skelefteå kraft 2,2 2,7 2,9 3,4 2,4 3,1 3,5 3,1 3,4 2,3%  
Statskraft sverige       0,4 1,2 1,3 0,9%  
            
Andel av total 
produktion 92,30% 91,20% 91,90% 89,10% 88,30% 88,30% 88,90% 89,20% 87,90%   

3.1.3 Kraftkällor inom produktionen
Produktionen av den el som används i Sverige fördelar sig efter produktionsslag som visas i 

figur 3.417. Vattenkraften och kärnkraften står alltså för drygt 86% av den totala 

elproduktionen och vindkraften är fortfarande mycket marginaliserad. 

Figur 3.4 Elproduktion i Sverige efter produktionsslag

Källa 2006  TWh Procent av total användning
Vattenkraft 61,2 41,8%
Vindkraft 1 0,7%
Kärnkraft 65 44,4%
Övrig värmekraft 13,2 9,0%
Elproduktion 140,3 95,8%
totalt
Netto Import/ 6,1 4,2%
export**
Elanvändning 146
inom landet

17 svenskenergi.se, informationen som anges är preliminär statistik för 2006 från SCB och Svensk Energi.
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Förnyelsebara kraftkällor
Enligt SCB var 4,5% av elproduktionen mellan 1995 och 2004 baserad på fossila bränslen. Det 

har under samma period skett en ökning av användandet av förnyelsebara bränslen i det 

som benämns den konventionella värmekraften. Det vill säga energi som produceras i 

kombination med värme, exempelvis produktion av el via avfalls- eller torvbränning. 

Användningen av icke fossila bränslen inom denna typ av energiproduktion har ökat till nära 

50% år 2004 från ett genomsnitt på 38% för hela perioden.18 

Vindkraft

Vindkraften utgjorde år 2007 ca 1% av Sveriges totala elproduktion vilket motsvarar ca 1.4 

TWh. Den svenska riksdagen har dock som mål att elproduktionen från vindkraften skall 

utökas till 10 TWH år 2015 och energimyndigheten har föreslagit att det skall planeras en 

utbyggnad som möjliggör produktion på motsvarande 30 TWh år 2020.19 En dylik utbyggnad 

skulle innebära att om elkonsumtionen följer det mönster den gjort under det senaste 

årtiondet och därmed inte ökar nämnvärt inom de närmaste 12 åren skulle vindkraften år 

2020 utgöra ca 20% av den totala elproduktionen.

Solenergi

I Sverige används solenergin i mycket liten utsträckning och det finns ingen anledning att 

förvänta sig någon förändring. Detta på grund av att den tid på året då vi förbrukar mest 

energi sammanfaller med den tid då solen strålar minst och eftersom el måste produceras 

när den konsumeras är detta en mycket dålig kombination.

Vattenkraft

Vattenkraft är Sveriges största källa till energi. Den är förnyelsebar och har den stora 

fördelen att kraftdammarna kan användas som batterier. Det vill säga att vatten lagras i 

dammen och släpps på till kraftverket vid det tillfälle då energin behöver produceras. Två 

klara nackdelar finns dock. För det första varierar max produktionen mellan torrår och 

regniga år och den maximala produktionen ett visst år blir därför svårförutsägbart. För det 

andra är vattenkraft i Sverige redan utbyggd i den mån det är möjligt och det är svårt att öka 

produktionskapaciteten genom ren utbyggnad. Dock kan vissa energivinster göras genom 

tekniska framsteg som minskar energiförlusten vid produktionen.  

18 SCB
19 Energimyndigheten
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Figur 3.5  Det svenska elsystemet före 
avregleringen.

3.1.4 Distribution av el och dess förändring sedan 1996
Det har skett stora förändringar inom marknadsstrukturen för distribution av el inte minst 

vad gäller ägandet. Dock är distributionen av el och prissättningen för denna fortfarande inte 

en helt fri marknad då aktörernas prissättning granskas av en myndighet.

Eldistributionen före avregleringen
Före avregleringen var kommunerna dominerande inom distributionen med ca 65% av 

ägandet av elnätet och det privata uppgick till 25 procent. Figur 3.5 visar hur strukturen i 

produktion och distribution av el såg ut20. På 

den gamla marknaden kontrollerades stamnätet 

av Vattenfall och Svenska kraftnät som också 

hade det övergripande systemansvaret. Båda 

dessa var helstatligt ägda företag. Innehavare 

av så kallade linjekoncessioner hade monopol 

på överföring på de regionala näten och 

områdeskoncessioner hade monopol på de 

lokala näten. 

Eldistribution efter avregleringen
Elhandel och eldistribution skall numera enligt ellagen (SFS 1997:857) hållas separerade i 

skilda juridiska enheter. Detta innebär att nätavgiften inte är ett pris som påverkas av 

konkurrens utan fortfarande tillhör en reglerad marknad.21 Detta hindrar däremot inte att 

ett moderbolag bedriver elhandel och dess dotterbolag bedriver eldistribution. En 

myndighet övervakar prissättningen för nättjänsten.22 Detta innebär att nätavgiften inte 

sätts av staten utan av privata företag som innehar lokala nätmonopol men att de priser de 

sätter följs upp av en statlig energimarknadsinspektionen som är en statlig myndighet. Enligt 

den svenska energimyndigheten så finns det 164 lokala elnätsföretag i Sverige. Elnäten delas 

20 Illustrerad efter förebild i Bergman, L, m fl. s 16
21 Bergmasth, M m fl, s 17
22 Konkurrensverket (1996)
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upp i högspänningsnät och lågspänningsnät. Lågspänningsnäten i Sverige är drygt 297 000 

km. Till lågspänningsnätet är 5,2 miljoner nätanvändare anslutna och till högspänningsnätet 

6500. Intressant att notera här är att De tre största elproducenterna tillsammans via sina 

dotterbolag har över 53% av det totala antalet lågspänningskunder. Det finns alltså inte bara 

en koncentration av distributionsverksamheten utan denna koncentration har även en stark 

koppling till produktionsverksamheten. Ägandet av det svenska kraftnätet som 

administreras av svensk energi ser ut som visas i figur 3.623.

Figur 3.6 De tio största medlemsföretagen i Svensk Energi*

(*Räknat efter antal kunder inom elnätsverksamheten)

Medlemsföretag Nätverksamhet Km
(koncernen) Lågspänningskunder regionnät
E.ON Sverige AB 997 529 8 440
Vattenfall AB 907 177 14 857
Fortum Power and Heat AB 863 554 5 826
Göteborg Energi AB 280 262 181
Lunds Energikoncernen AB (publ) 108 550 82
Mälarenergi AB 100 312 65
Öresundskraft AB 92 696 119
Tekniska Verken i Linköping AB 89 229 54
Jämtkraft AB 59 643 588
Skellefteå Kraft AB 55 106 986

3.2 Prisbildning prisutveckling
Det har skett ganska stora förändringar vad gäller prisbildningen. Dels som tidigare nämnt 

vad gäller prissättningen på nättariffer dels på själva elpriset. Det vill säga pris per KWh. Det 

är i det senare fallet som priset har övergått från reglerat till fullständigt konkurrensutsatt. I 

det här kapitlet redogörs i korta drag för skillnaderna i prisbildningen både på nättariffer och 

Pris per KWh till slutkund före och efter avregleringen av elmarknaden samt prisets 

utveckling över tiden.

3.2.1 Prisbildning på elmarknaden före avregleringen
Före avregleringen beräknades priset mellan producenter på kraftbörsen enligt den så 

kallade mittprincipen och innebar att priset på kraftleverans mellan två producenter 

beräknades till medelvärdet av den rörliga kostnaden i den anläggning som producenten 

skulle ha utnyttjat om han själv skulle ha ökat sin produktion. Producenterna deklarerade 

sina rörliga kostnader och priset sattes därefter som alltså byggde på kostnader och inte på 

23 svenskenergi.se
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efterfrågan och utbud .24 På högspänningsmarknaden bestämdes priset av statens 

avkastningskrav på vattenfall (obligationsränta på lånat kapital samt avskrivningar på 

återanskaffningsvärdet). Vattenfalls dominerande ställning på marknaden innebar att deras 

prissättning blev ett pristak på marknaden.25 På lågspänningsmarknaden satte ellagen krav 

på skälig prissättning och kommunallagen självkostnadsprincip ett tak på 

lågspänningspriserna.26

3.2.2 Prisbildning och prisutveckling sedan 1996
Det nya regelverk som för elmarknaden trädde i kraft 1996 innebar att produktionen och 

handeln med el blev konkurrensutsatta verksamheter emedan distributionen via nätet 

ansågs vara ett naturligt monopol. Det finns en högspännings- och en lågspänningsmarknad. 

På högspänningsmarknaden utgörs kunderna till största delen av stora företag och på 

lågspänningsmarknaden utgörs kundkretsen till största delen av hushåll och små företag.27 

Även om hushållen rent andelsmässigt utgör den största kategorin, 1998 utgjorde de 85% av 

landets samtliga kunder, så står de bara för ca 25% av den totala elanvändningen.28 

Hushållens elpris består av en nätavgift till det företag som äger nätet i deras region, ett 

elpris som är konkurrensutsatt och en del som består av skatter och avgifter.

Nättariffer
Nivån på nätavgiften kontrolleras av en myndighet, energimarknadsinspektionen. Som 

tidigare nämnts i kapitel 3.1.2 har denna till uppgift att följa upp prissättningen på 

nättariffer. Prisberäkningen sker genom beräkningar i vad som kallas för nätnyttomodellen29. 

Om energimarknadsinspektionen anser att nätföretagen tagit ut mer än vad som kan anses 

vara skäligt pris enligt denna modell så kan de ta beslut om återbetalning. Detta beslut kan 

dock överklagas viket också har gjorts i samtliga fall då denna myndighet tagit beslut om 

återbetalning. Denna modell strider dock mot EU direktiv och har möt hård kritik och på 

grund av detta så arbetas det på en ny modell där priset kommer att regleras i förväg istället 

24 Bergman, L, m fl s 30
25 Bergman, L, m fl s 32
26 Bergman, L, m fl s 34
27 Konkurrensverkets rapportserie (1998) s 125
28 Konkurrensverkets rapportserie (1998) s 127
29 Nätnyttomodellen är en ekonomisk modell som energimarknadsinspektionen tagit fram. Den beräknar utifrån 
en mängd data från närföretagen, den prestation som dessa har uppnått, den så kallade nätnyttan och  jämför 
denna med fakturerat belopp. Källa, energimarknadsinspektionen 
http://www.energimarknadsinspektionen.se/For-Energiforetag/El/El/Tillsyn-av-
nattariffer/Metoder/Natnyttomodellen/
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för genom uppföljning.30  I figur 3.7 ser vi prisutvecklingen exklusive skatter på nättariffer 

sedan 199631. Vi kan här se att priserna har hållit sig någorlunda konstanta. Här bör dock 

tilläggas att denna marknad som tidigare nämnts inte är avreglerad. Vi kan då istället tolka 

de konstanta priserna som ett uttryck för regleringen genom priskontroll som denna 

marknad är utsatt för. 

Figur 3.7 Nättariffer för olika typkunder
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Konkurrensutsatta priser
Basen för elpriset i norden är spotpriset på nordpol. Detta pris är dock inte det pris som tas 

ut av konsumenter utan det pris till vilket elhandelsföretagen köper el av producenter och av 

varandra efter behov. Konsumentpriset däremot varierar enligt den svenska 

energimyndigheten beroende på lands och statsbyggd och olika städer i norden. Detta 

förklarar de med skillnader i beskattning, subventioner, statliga regleringar och något som 

benämns som elmarknadens struktur.32 Här kan det vara lämpligt med ett utropstecken i 

fallet med prisskillnader beroende på elmarknadens struktur. Prisskillnader beroende av 

område på grund av marknadsstrukturen är mycket vagt uttryckt. En marknadsstrukturell 

anledning till prisskillnader är till exempel förekomsten av olika strukturella hinder till 

fullständig konkurrens som leder till naturliga lokala monopol eller oligopol. I figur 3.8 kan vi 

tydligt se en markant prisökning sedan avregleringen33. Enligt ekonomisk teori så bör en 

avreglering och en konkurrensutsatt marknad leda till lägre priser och inte högre som nu är 

fallet.

30 Energiläget i siffror 2007 s 43
31 SCB
32 Energiläget i siffror 2007 s41
33 SCB
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Figur 3.8 Elpris för olika typkunder
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Momsen på el har legat konstant på 25% sedan 1996. Skattesatsen däremot har ökat 

avsevärt. Som vi ser i figur 3.9 har den mer än fördubblats för alla konsumentgrupper 

bortsätt från tillverkningsindustrin där den ökat från 0 öre per kwh under slutet av nittiotalet 

till 0,5 öre per kwh i början på tvåtusentalet.  År 1996 var skatten för gruppen ”övriga”, vilket 

innebär de flesta privatkonsumenter, det vill säga de flesta privatkonsumenter 9,7 öre per 

kwh och år 2007  var skattesatsen för motsvarande grupp 26,5 öre per kwh34. 

Figur 3.9 elskattens utveckling

34 www.svenskenergi.se
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För en elkonsument med en lägenhet i södra Sverige ser elprisets komponenter ut ungefär 

som i figur 3.2. Totalpriset blir ungefär 182 öre per kwh varav ca 47 öre är nätavgift, 72 öre 

elanvändning och resterande skatt plus moms. De här siffrorna kan variera beroende på 

elanvändning per år och elhandelsbolag. De är beräknade utifrån siffror från SCB och 

svenskenergi. Totalt sett så ser alltså elprisets sammansättning ut som i figur 1.10.35 

Figur 3.10 Elprisets komponenter
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35 www.svenskenergi.se
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4 Analys
I detta kapitel analyserar vi först den rådande marknadsstrukturen genom att mäta 

marknadskoncentrationen och den vertikala integreringen av aktörerna på elmarknaden. 

Det vill säga i vilken grad företagen återfinns på de olika nivåerna, produktion, distribution 

och elhandel. Vi går vidare med en analys av troliga förklaringar till den rådande strukturen 

för att sedan analysera marknadsprestationen. Det gör vi genom en välfärdsanalys där vi 

mäter välfärdsförlusten som uppkommer då priset skiljer sig från marginalkostnaden. 

4.1 Analys av marknadsstrukturen
I vår analys av marknadsstrukturen har vi valt att inrikta oss på att undersöka 

marknadskoncentrationen via ett Herfindahl-Hirschman-index samt dess utveckling över tid. 

Vi redogör också för den vertikala integrationen genom att se till i vilken grad de största 

aktörerna finns representerade på de olika nivåerna. I det senare fallet gör vi ingen 

jämförelse med situationen före avregleringen då den vertikala integrationen i och för sig var 

ett faktum i och med det statliga ägandet på alla nivåer men dock inte var en faktor som 

påverkade priset och därmed välfärden i och med att priset sattes utifrån kostnadsbasis. Vi 

begränsar oss dock i vår undersökning genom att inte analysera variabler som 

kapitalintensitet och fackföreningarnas styrka som är andra mätvariabler för 

marknadsstrukturen.

4.1.1 Marknadskoncentrationen och dess utveckling över tid
Ett Herfindahl-Hirschman-index på 1 innebär att en monopolmarknad med ett enda företag. 

Ett indexvärde på 0,5 kan till exempel motsvara en marknad där det endast finns två företag 

som delar lika på marknaden. På en marknad med många olika företag som var för sig har 

mycket små marknadsandelar så närmar sig indextalet 0.

En undersökning av marknad marknadskoncentrationen i produktionsledet enligt Herfindahl-

Hirschman-index ger följande resultat:
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Det värde vi har fått fram på nästan 0,3 visar alltså på en mycket hög 

marknadskoncentration med några få mycket stora företag. I beräkningen har vi gjort en 

förenkling då de övriga 12% har räknats som om de vore ett enda företag istället för närmare 

200 mindre som det egentligen rör sig om. Därför är det riktiga talet något lägre än det 

redovisade. Detta visar en marknad med mycket hög koncentration av ägandet.

Figur 4.1 visar hur Herfindahl-Hirschman-index har förändrats över tiden för elproducenter 

sedan avregleringen: 

Figur 4.1 Herfindahl-Hirschman-index elproduktion 1996-2006

År HHI 

1996 0,3542

1998 0,330273

2000 0,329771

2002 0,31955

2003 0,308336

2004 0,315867

2005 0,309941

2006 0,306913

Som vi ser är utvecklingen av Herfindahl-Hirschman-index går trenden mot än lägre 

marknadskoncentration. Trenden är dock starkast precis efter avregleringen för att sedan 

plana ut.

Diskussion om resultaten för marknadskoncentrationen
Det som vi ser i figur 4.1 är en positiv trend i den bemärkelsen att marknadskoncentrationen 

tycks minska. Det som dock gömmer sig bakom siffrorna är att trots att indexet visar på en 

minskad koncentration så har det reella antalet stora producenter minskat med tiden. År 

1996 stod nio producenter för 92,3% av produktionen. Borträknat det minsta som bara hade 
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en andel på 2,2% så stod alltså åtta producenter för drygt 90 procent av energiproduktionen. 

År 2007 står de fem största företagen för närmare 88% av produktionen och av dessa 

producerar de största fyra 86,6%. Minskningen i antal företag beror främst på att E ON och 

FORTUM agerat expansivt och köpt upp flera större producenter. Detta motverkas dock i 

Herfindahl-Hirschman-index av att Vattenfalls andel har sjunkit och inte längre är lika 

dominant på marknaden som före avregleringen. 

Om vi ser till anledningar till den höga marknadskoncentrationen så finns det vad vi skulle 

kunna kalla för ett arv från monopolsituationen. Vattenfalls dominerande ställning på 

marknaden har visserligen minskat något men företagets position, produktionskapacitet och 

kundkrets förändrades självfallet inte bara för att marknaden privatiserades. Det är 

dessutom generellt sätt enklare att behålla marknadsandelar än att slå sig in på marknaden 

och ta marknadsandelar från en redan etablerad aktör. Elproduktionen är också förknippad 

med stora etableringskostnader eftersom det krävs stora investeringar för att etablera sig 

som producent samtidigt som marginalkostnaderna är små och inte stiger med antalet 

producerade enheter upp till produktionsanläggningens maxkapacitet. Det här är ytterligare 

en anledning till den höga marknadskoncentrationen då det försvårar inträdet för nya 

aktörer på marknaden. Ytterligare en förklaring är att det generellt sett gäller att vi idag till 

den största delen av elproduktionen använder samma teknik som användes innan 

avregleringen. Vattenkraft och kärnkraft är de dominerande kraftkällorna och den tekniska 

utveckling som skett är främst att det tillkommit nya energikällor som till exempel vindkraft 

och solenergi. Dessa står dock fortfarande för en mycket liten del av den totala 

produktionen. I branscher där den tekniska utvecklingen är snabb så krävs det 

nyinvesteringar av redan etablerade företag för att hålla jämna steg och för att de inte skall 

tvingas använda föråldrad teknik som inte ger en lika konkurrenskraftig 

produktionskapacitet. I och med detta så försvinner en möjlig fördel för nya företag 

eftersom de inte har fördelen av att komma in på marknaden med den modernaste tekniken 

medan de redan etablerade företagen måste ta på sig kostnaden för att ersätta en föråldrad 

maskinhall. 
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4.1.2 Vertikal integration
En av anledningarna till den rådande situationen är det fåtal aktörer med stora 

marknadsandelar. Trots att det finns ett stort antal företag så är det tre av dessa som i stort 

sätt kontrollerar den svenska marknaden i alla led. Om vi ser till figur 4.2  så står de 

dominerande företagen för den absolut största delen av såväl produktion som försäljning till 

slutkonsument och de har dessutom klart störst andel i det svenska kraftnätet.

Figur 4.2 Vertikal integration på elmarknaden

Diskussion om resultaten för den vertikala integrationen
Anledningen till att elnätet och nättariffer som nämnts fortfarande är en reglerad marknad i 

Sverige är dess drag av naturligt monopol. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att till 

exempel ha flera elnät till samma kunder. Det finns stordrifts- och samproduktionsfördelar 

och elnät är dessutom en mycket stor investering i infrastruktur samtidigt som 

marginalkostnaderna när väl elnätet är på plats är mycket små. Vi kan tydligt se att de stora 

producenterna och tillika de dominerande elhandelsföretagen också via sina dotterbolag är 

de största ägarna av nät trots att priserna på denna marknad alltså är reglerad så är ett 

rationellt antagande att det finns en fördel att som elhandelsföretag och producent äga nät. 

En anledning kan vara så enkel som att det är en fördel att som elhandelsföretag kunna 

erbjuda elräkning och nättariff i samma faktura. En konsument har nämligen inte möjlighet 
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att välja nätleverantör utan bara elleverantör och får därför två olika fakturor om 

elleverantören ej är samma företag som nätleverantören. En annan del som nämns i 

konkurrensverkets rapportserie kan var möjligheten att subventionera det 

konkurrensutsatta priset på el med höga nättariffer. Regleringen som är till för att hindra 

denna typ av subvention kan antas fungera dåligt. Dels finns kravet på att nätföretagen och 

producenter respektive elhandelsföretag skall vara skilda juridiska personer. Detta kan man 

dock komma runt genom att nätföretagen är dotterbolag till producent- respektive 

elhandelsföretag vilket också i stor utsträckning är fallet. Dels sker kontrollen av priser 

genom uppföljning vilket med facit i hand har fungerat dåligt då de priser som av 

energimarknadsinspektionen ansetts felaktiga har överklagats och därmed har ingen 

återbetalning skett.

4.2 Analys av marknadsprestationen och dess välfärdseffekt
Som nämnts i teorin så kan man mäta prestation på två olika sätt, avkastning per investerad 

krona (rate of return) eller skillnaden mellan pris och marginalkostnad. Vi har valt att i den 

här uppsatsen använda oss av den senare. Detta på grund av ett antal fallkroppar associerat 

med mätning utifrån avkastning i form av bland annat problem att uppskatta den riktiga 

kapitalkostnaden eftersom den oftast är skild från den redovisade och även svårigheter att 

uppskatta den riktiga kapitalförstörelsen per år. När vi mäter marknadsprestationen genom 

skillnaden mellan pris och marginalkostnad undersöker vi perioden 1996 till 2006 som 

underlag för våra kalkyler. Vi skattar konsumenternas och producenternas efterfrågekurva 

samt marginalkostnad för att sedan gå vidare med en analys av välfärdsförluster. 

4.2.1 Konsumenternas efterfrågekurva
I det här kapitlet tar vi fram konsumenternas efterfrågekurva som sedan används för att 

mäta konsumenternas välfärdsförändring sedan avregleringen. När vi undersöker en 10års 

period så kan det finns fler faktorer, förutom priset, som påverkar efterfrågan. Det vill säga 

att den totala efterfrågeförändringen beror då inte endast av prisförändringen som 

avregleringen medfört. Eftersom det är prisförändringens effekt vi vill undersöka så måste vi 

justera för de andra faktorerna. Inkomsten är en faktor som bör beaktas. Realinkomsten har 

ökat med 30,1% sedan 1997, vilket även bör innebära att elkonsumtionen ökat.  I denna 

faktor återspeglas även konjunkturen och den ekonomiska standarden. 
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Vi vill då veta, inte enbart hur prisförändringar påverkar efterfrågan på el, utan även hur 

förändringar i inkomsten påverkar efterfrågan. För att vi ska få en trovärdig efterfrågekurva 

utifrån vilken vi sedan kan se förändringar i konsumentöverskottet, så måste vi justera för 

den inkomstförändring som skett under de senaste åren. Anledningen till detta är för att 

inkomstökningen motarbetar prisökningen. En prishöjning leder troligtvis till en minskad 

efterfrågan medan ökad inkomst leder till ökad efterfrågan. En prishöjning påverkar 

konsumenten negativt. För att justera inkomsten så får vi enbart den effekt som 

prisförändringar givit. Vi söker således priselasticiteten och inkomstelasticiteten. Följande 

funktion används för få ut elasticiteterna:

Den kvantitet el som efterfrågas, Q, beror av priset, P, samt inkomsten, I. Hur mycket dessa 

två variabler påverkar den kvantitet som efterfrågas avspeglas i priselasticiteten  samt 

inkomstelasticiteten, . 

De okända parametrarna,  och , löses ut enklast genom att ta hjälp av ekonometri. Vi tar 

logaritmen av funktionen och de okända parametrarna skattas:

Resultatet av regressionsanalysen presenteras nedan i figur 4.3 

Figur 4.3 Regressionsanalys av priselasticitet
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Parametern LnI är signifikant på en 95%-ig nivå och det kan med säkerhet sägas att   är 

0,163.  Den andra parameter LnP är dock mycket osäkrare. En risk på 41% att göra fel av typ 

1 finns om  skulle antas vara -0,032. Dock så redovisas i boken ”Svåra skatter! Betänkande 

från skattenedsättningskommitén”36 att elpriselasticiteten på kort sikt är -0,03 och att den 

på lång sikt är 0,13. Detta är vad vi utgår från: 

Funktionen ser nu ut enligt följande:

Det framgår nu tydligt att priset påverkar efterfrågan på el negativt medan inkomsten 

påverkar efterfrågan på el positivt.

Som empirin tyder på så har den sammanlagda elkonsumtionen i Sverige ökat trots 

prishöjningen. Precis som ekonometriundersökningen visar så beror det på att elasticiteten 

för andra variabler är högre än priselasticiteten. Det bör även nämnas att det finns variabler 

som är väldigt svåra att fånga med siffror som t.ex. miljömedvetandet. Att vi mer och mer 

börjat tänka på miljön och de effekter på miljön som elproduktion leder till har med största 

sannolikhet också lett till att vi konsumerar mindre el än vad vi hade gjort annars. Detta 

tyder på att inkomstelasticiteten skulle kunna tänkas vara högre än den redovisade. 

36Svåra skatter! (2003)
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Nu justeras de effekter som är orsakade av inkomsten och en efterfrågekurva för el som 

endast beror av priset skapas. År 2006 var den totala elkonsumtionen i Sverige 146 364 

GWh, en ökning med 2,7% från 142 532 GWh år 1997.  Det vägda genomsnittspriset vi tagit 

fram har stigit med 35,67%, från 0,6kr till 0,814kr37. Med en priselasticitet på -0,032 så 

innebär det att prisökningen har pressat ned efterfrågan på el till:

Prisökningen minskar efterfrågan på el till ca 141 000 GWh, medan inkomst sedan ökar den 

till 146 364. Detta illustreras grafiskt i figur 4.4.

Figur 4.3 Resultatet av en pris- respektive inkomstökning

Den röda efterfrågekurvan är den som beror av priset. Skiftet från punkt C till B beror på 

inkomstökningen.  Även om konsumenterna minskar sin konsumtion något på grund av det 

högre priset, så har den ekonomiska tillväxten och goda standard gett upphov till en högre 

elkonsumtion.  Minskningen av konsumentöverskottet visas av den skuggade ytan, det cill 

säga:

37 Se Appendix A3
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Diskussion kring konsumenternas efterfrågekurva
Enligt ekonomisk teori sjunker konsumtionen av en vara då priset höjs om det rör sig om en 

så kallad normal vara. Priselasticiteten för el är som visat mycket låg och konsumtionen hålls 

uppe på grund av andra faktorer som motverkar effekterna av det stigande priset. Resultatet 

är, som empirin visar, att elkonsumtionen inte minskad mycket trots ökade priser. Detta 

förklaras genom att el har ett antal egenskaper. För det första finns det få 

substitutionssvaror för el men många komplementvaror. Det vill säga att det till många 

användningsområden finns det ingen alternativ energikälla samtidigt som det finns många 

produkter som är beroende av elanvändning. En ökad användning av dessa produkter ger 

därför en ökning av elkonsumtionen. Norden är dessutom ett land med mycket hög 

elförbrukning. Inte bara för att vi i stor utsträckning använder elenergi i produktionen utan 

även på grund av att vi använder el för uppvärmning, belysning och i stort sätt allt av teknisk 

natur i våra hem. Vi kan alltså göra ett antagande att det finns ett minimibehov av el som i 

stort sätt bestäms av andra faktorer än priset inom ett visst pris- och inkomstintervall för 

privatkonsumenter. Vad gäller industrierna kan vi föra ett likartat resonemang. Så länge 

elpriset inte höjs till en sådan nivå att det blir lönsamt att byta energikälla trots den 

nyinvestering i maskiner som blir följden kommer industrins elkonsumtion att bero till 

största delen av andra faktorer än priset och snarare vara kopplat till efterfrågan på deras 

produkter, årstid etc. Om elpriset däremot når upp till en nivå där det blir ekonomiskt 

betydligt mer lönsamt att byta till exempelvis oljeuppvärmning och gasspis för hushållen och 

för industrierna den nyinvestering i maskinhall som krävs för byte av energikälla så är ett 

rimligt antagande att konsumenter och industri handlar rationellt och byter till det billigare 

alternativet. Vi kan också anta att det finns en bottennivå där ett lägre elpris inte nämnvärt 

kommer att öka elförbrukningen på kort sikt. För industrier på grund av deras förbrukning på 

kort sikt bestäms exogent av priset. På kort sikt därför att om priset ökar eller minskar så 

påverkar det deras marginalkostnader och därmed deras konkurrenskraft och i längden 

därför även deras produktion. För hushållen på grund av att vi, utan att byta till ett större 

boendealternativ eller köpa in fler elektriska apparater till huset, inte kan förbruka mer än 

upp till en viss gräns. Även här handlar det om kort sikt då vi självfallet får mer eller mindre 

pengar över om elpriset förändras vilket påverkar vår konsumtion av andra varor och vårt val 

av till exempel boendeform. Det här förklarar att priselasticiteten är betydligt lägre på kort- 

än lång sikt.
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4.2.2 Producenternas utbudskurva och marginalkostnaden
I detta avsnitt härleds elens utbudskurva vilken senare används för att beräkna 

producentöverskottet. För att göra detta behövs marginalkostnaden för att producera el. 

Marginalkostnaden är en hemlighet för varje företag, vilken de inte annonserar. Dock så har 

Vattenfall gjort en beräkning av produktionskostnader för existerande enheter av 

elproduktion som de jämför med om man skulle bygga ut nya enheter38.

MC för vattenkraft är 10 öre/KWh och MC för kärnkraft är 16 öre/KWh. Det görs en 

generalisering och antas att Ca 50% av elproduktionen i Sverige kommer från vattenkraft och 

resterande från kärnkraft. Detta är inte helt sant då vi vet att ca 12% kommer från andra 

energikällor som till exempel vindkraft, värmekraft etc. MC för dessa finns inte tillgängliga. 

Dock så kommer en sådan generalisering inte att ha några nämnvärda effekter på vår 

modell. Elkonsumtionen var 2006 som nämnts tidigare ca 146 300 GWh. Således härleds 

utbudskurvan för el i Sverige som illustreras i figur 4.4.

Figur 4.4 Utbudskurvan för el i Sverige

38 Se figur i appendix A1
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Diskussion kring producenternas efterfrågekurva och marginalkostnad
El har som tjänst den egenskapen att den dels behöver konsumeras när den produceras dels 

att konsumtionen sker via självbetjäning. Detta leder till att producenten måste producera el 

i den omfattning och den tidpunkt som konsumenten önskar den. Balansbrister och stora 

variationer kan leda till skador på utrustning och omfattande produktionsstörningar. 

Spänningen och frekvensen i elnätet kan därför sägas vara kollektiva nyttigheter. Elnätet är 

en kvasikollektiv nyttighet då kostnaden inte är kopplad till produktionsvolymen.39 På grund 

av just denna egenskap så ser den verkliga marginalkostnadskurvan inte riktigt ut som den 

förenklade variant vi använder i våra beräkningar utan kan mer liknas vid en trappa. På 

grund av att producerad el och överkapacitet inte kan lagras så tvingas producenterna köpa 

in el via nordpol då efterfrågan på deras produkt överstiger deras produktionskapacitet vid 

just det tillfället. Eftersom priset på nordpol sätts efter marginalkostnaden på den senast 

tillverkade enheten vilket också är den med högst marginalkostnad så kommer detta bli 

företagets marginalkostnad då det överstiger sin egen produktionskapacitet. Vi har dock valt 

att göra en förenkling då nästan all produktion sker till en mycket lägre marginalkostnad än 

den som gäller för den dyraste energiproduktionen. På en väl fungerande marknad hade de 

företag med lägre marginalkostnad expanderat genom att sälja sin produkt till lägre priset 

och på så vis slagit ut de med dyrare marginalkostnader.

 

39 Bergman, Lars, m fl  (1999)
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4.2.3 Välfärdsanalys

I det här kapitlet tar vi fram och analyserar de välfärdsförändringar som skett i Sverige sedan 

avregleringen av den svenska elmarknaden. Konsumenternas efterfrågekurva och 

producenternas utbudskurva som vi har tagit fram i tidigare kapitel sätts nu samman i en 

graf: 

Figur 4.5 Utbudskurvan och efterfrågekurva

De skuggade områden i grafen återspeglar välfärdsförluster i form av förlust i konsument- 

och producentöverskott. Omformulerat till monetära termer så rör det sig om ca 1 miljard i 

välfärdsförluster under en 10års period. Vid en första anblick kan detta inte tyckas vara 

något anmärkningsvärt, då det i genomsnitt rör sig om lite drygt 110kr per person utslaget 

på 10 år40. Om man däremot separerar konsumenter från producenter så märkes det, trots 

en till synes låg total välfärdsförlust, att konsumenterna förlorat en hel del välfärd till 

producenterna. I grafen illustreras detta av den streckade linjen. Denna rektangel visar alltså 

den välfärd som konsumenterna förlorat på grund av det högre priset, men som 

producenterna tjänat i och med att de tar högre pris för sin el, och där den totala välfärden 

blir oförändrad. Översatt återigen till monetära termer rör det sig om ca 30 miljarder kronor 

i välfärdsförlust för konsumenterna. 

40 1 000 000 000/9 000 000 =111,11
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Diskussion kring välfärdsanalysen
Vår välfärdsanalys visar på en välfärdsförlust. Anledningen är att priset ligger över 

marginalkostnaden vilket får till följd en minskning av den totala välfärden men att tonvikten 

ligger på en överföring av välfärd från konsumenter till producenter. Det här resultatet bör i 

och för sig ses som en grövre uppskattning på grund av de generaliseringar som gjorts vid 

skattningen av de olika kurvorna men det ger ändå en bra fingervisning om vad som har hänt 

på marknaden sedan avregleringen.

De priser som gäller för konsumenter från elhandelsföretagen bör i teorin följa de som gäller 

för en hårt konkurrensutsatt marknad. El köps från nordpol där spotpriset på el avgörs av 

tillgång och efterfrågan eller direkt från producenten efter marginalkostnaden. Här har 

elhandelsföretag möjlighet att köpa in till lägsta möjliga pris för att öka sina vinstmarginaler 

men tvingas också konkurrera med övriga aktörer på marknaden eftersom elkonsumenterna 

har möjlighet att välja fritt mellan de olika leverantörerna. Trots detta är den prisutveckling 

vi ser alltså inte i linje med de som borde gälla för denna typ av marknad utan betydligt 

högre.

För att förstå anledningen till detta krävs att man ser till elmarknaden som helhet och inte 

elhandeln som en helt fristående marknad. Elhandelsföretagen har möjlighet att köpa el till 

spotpriser eller via bilaterala avtal. Omsättningen på de bilaterala avtalen är mycket högre 

än den på spotmarknaden. Nordpols marknad fungerar som ett spänningsutjämnande 

instrument, det som tidigare gjordes på kraftbörsen. Genom inköp av andra producenter 

även utanför Sverige så kan produktionen optimeras och energiförlust som följd av högre 

produktion än användning avhjälpas. Terminsmarknaden är ett hedge-instrument för 

aktörerna och möjliggör säkring av framtida flöden. Det vi därför kan utläsa när vi ser till 

omsättningen på de bilaterala avtalen i förhållande till spotmarknaden är att 

elhandelsföretagen i stor utsträckning köper sin el direkt från producenten i den 

utsträckning det är möjligt och använder sig av Nordpol som ett utjämningsinstrument. Med 

tanke på att de stora Producenterna ingår i samma koncerner som de stora 

elhandelsföretagen så köper alltså dessa el av sina egna moderbolag. Här finns alltså en 

möjlighet till internprissättning på den del av elen som moderbolaget har kapacitet att 

producera och el producerad till en mycket lägre marginalkostnad än den el som säljs på 

nordpol. Producenterna har alltså möjlighet att subventionera sina respektive 
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elhandelsföretag. En slutsats bör därför vara att om produktionen inte har en fullt 

fungerande konkurrenssituation och, som är fallet, att producenterna är ägare till 

elhandelsföretag så kommer denna marknad inte heller att ha en fullt fungerande 

konkurrens. Samtidigt sker alltså prissättningen efter den el som producerats till högts 

marginalkostnad som många gånger är betydligt högre än det stora antalet elproducenters 

högsta marginalkostnad. El producenterna säljer alltså inte sin el till ett pris som beror av 

deras egen marginalkostnad utan snarare till ett pris som beror av den el som producerats i 

Sverige till högst marginalkostnad vid det tillfället har.

De stora aktörerna på marknaden kan alltså utnyttja sina positioner och sin vertikala 

integration för att maximera sina vinster och ta ut ett högre pris än vad som är skäligt givet 

deras marginalkostnad vilket också avspeglas i vår analys.

4.2.4 SCP -Marknadsstrukturen förklarar marknadsprestationen
Elmarknaden har som visat genomgått en viss strukturell förändring sedan avregleringen. 

Trots att marknadskoncentrationen inte har ökat enligt ett Herfindahl-Hirschman-index utan 

faktiskt sjunkit något sedan 1996 så har antalet aktörer minskat och ägandet koncentrerats 

till de tre största ägarna, Vattenfall, E –ON och Forum. Det stora problemet är snarare 

frånvaron av stora strukturella förändringar sedan avregleringen än att det faktiskt skett en 

gradvis omfördelning av ägandet. Marknadsstrukturen före avregleringen var anpassad till 

en monopolsituation med hög vertikal integration men där detta inte utgjorde något 

problem utan snarare en nödvändighet för styrningen av priser och produktion. På en 

avreglerad marknad utgör dock den strukturen som kan sägas vara ett arv från tiden före 

avregleringen ett problem som ger genomslag i marknadsprestationen. 
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Producenterna agerar efter den rådande marknadsstrukturen med målet att maximera sin 

vinst och inte som innan avregleringen efter kostnadsstyrning. Då det finns utrymme för ett 

högre pris än marginalkostnaden resulterar det högre elpriset som visat i vår analys i en 

prestationsbrist, då det uppstår en skillnad mellan elpriset och den marginella kostnaden att 

producera el. Denna prestationsbrist har slutligen en inverkan på välfärden. 

Figur 4.6 Structure-Conduct-Performance

4.3 Diskussion av resultaten i vår analys och troliga förklaringar
SCP-modellen tyder på att ett samband mellan marknadsstruktur och marknadsprestation 

finns. Att marknadens aktörer beter sig på ett visst sätt beroende på den aktuella 

marknadsstrukturen, vilket resulterar i en viss prestation. Vi har i vår analys funnit detta vara 

sant för elmarknaden. Om vi istället ser till orsakerna så tycks det finnas några 

grundläggande orsaker till den nuvarande marknadsstrukturen som ger den nuvarande 

situationen och som tycks ha försvårat en förändring av marknadsstrukturen efter 

avregleringen.
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4.3.1 Regleringsproblem och uppkomsten av naturliga monopol
I Den svåra konsten att privatisera av John D. Donahue presenteras resultat från studier där 

en jämförelse mellan offentligt och privat elförsörjning på olika platser i USA gjorts. Vissa av 

dessa studier visar att den offentliga elförsörjningen är effektivare och andra att det inte 

finns någon signifikant skillnad. Ingen av studierna visar på en mer effektiv privat 

elförsörjning.41 Donahue förklarar resultaten med att det rör sig av uppkomsten av naturliga 

monopol och att det är svårt att konkurrera om kunderna inom ett givet område. Lokala 

monopol tenderar att ta för mycket betalt och därför blir den offentliga elförsörjningen i 

vissa fall effektivare. De vinstdrivande företag som agerar på starkt reglerade marknader 

manipulerar enligt Donahue vanligtvis tänkbara priser för att försäkra sig om att vinsterna 

inte överstiger det de har mandat till. Han nämner också att det kan finnas en tendens för 

dessa företag att ha onödigt höga kapitalkostnader då de tenderar att investera mer än 

nödvändigt i kapitalkostnader för att hålla vinsterna nere.42 Den effektivitetsvinst som borde 

ha blivit följden vid en privatisering kan alltså försvinna på grund av till exempel uppkomsten 

av naturliga lokala monopol eller en snedvriden investeringstendens och prismanipulation 

till följd av en hårt reglerad marknad. De studier som Donahue belyser är genomförda i USA 

men de går ändå att applicera tankegången på den svenska elmarknaden. Kraftnätet samägs 

av privata vinstdrivande företag men prissättningen är kraftigt reglerad medan produktionen 

och elhandeln inte är reglerad men det rör sig om marknader som domineras av några få 

stora bolag.

4.3.2 Elens produktegenskaper
Det finns en svårighet till produktdifferentiering. Produkten el är i sig homogen men kan 

differentieras genom produktionsform, till exempel så kallad grön el från förnyelsebara 

energikällor och via kvaliteten på leveransen. Kvaliteten på leveransen kan ses som 

leveranssäkerhet, tillgång till produkten via nätet, antal avbrott och avbrottens längd. 

Elhandelsföretagen kan också differentiera sin produkt genom immateriella delar såsom till 

exempel kundsupport, information och personlig service. Vilken produktionsform som 

används har för kunden samma effekt som ett varumärke. Det medför ett mervärde som 

ligger utanför de rent fysiska egenskaperna och är därmed ur marknadsföringssynpunkt en 

41 Donahue, John D, s 91
42 Donahue, John D, s 92
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immateriell del. Svårigheten till produktdifferentiering för el ligger alltså i att den är 

begränsad till de bitar som ligger utanför den fysiska produkten vilket försvårar 

konkurrensen. 

4.3.3 Kapacitetsbegränsningars påverkan på marknadsstrukturen
Ett annat strukturellt problem som försvårar en effektiv marknad går delvis att koppla 

samman med elens produktegenskaper men även möjligen anledningar som är av mer 

praktisk och även politiska karaktär. Dels produceras el när den konsumeras och en 

överkapacitet leder till energiförluster eftersom el inte går att ”spara” när den väl har 

producerats. Dels är vattenkraften som nämnt utbyggd till en grad där miljöbestämmelser, 

naturreservat med mera försvårar en kapacitetsökning. Dels finns hinder för en utbyggnad 

av kärnkraften som har rent politiska anledningar. Det ges helt enkelt inga tillstånd till att 

bygga nya kärnreaktorer utan det finns istället en politisk vilja om att minska produktionen 

av el från kärnkraft och i längden successivt ersätta den med andra kraftkällor. Det här leder 

till att vi i Sverige har en kapacitetsbegränsning som ligger mycket nära vad som faktiskt 

konsumeras och det finns därför ett hinder för en riktigt hård konkurrenssituation mellan 

producenterna.

Kapacitetsbegränsningarna leder också till en situation som begränsar konkurrensen vilket vi 

anser har fått till följd att vi inte kan se några tydliga tecken på en reell uppdelning och 

konkurrans mellan el från förnyelsebara energikällor å ena sidan och kärnkraft samt energi 

från fossila bränslen å den andra. I realiteten innebär begränsningen i 

produktionskapaciteten att om konsumenter väljer ett företag framför ett annat i en såpass 

stor utsträckning att den efterfrågade kvantiteten överstiger den nuvarande är den enda 

lösningen för företaget att köpa in den resterande kvantiteten från de konkurrerande 

producenterna. Därmed så försvinner den möjliga differentieringen mellan el producerad via 

olika energikällor eftersom vi oavsett val av leverantör kommer att förbruka all el som 

produceras i Sverige och därmed även producerad av samma källor. Att välja grön el framför 

till exempel kärnkraftsproducerad el som konsument får därför inga reella konsekvenser för 

produktionen på kort sikt eller den kvantitet som de olika producenterna kan sälja. 

Om vi ser till de senaste årens elproduktion så har kärnkraften producerat mer el de år 

vattenkraften producerat mindre och vise versa. Ett rimligt antagande här är att detta beror 
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på de olika marginalkostnaderna. Marginalkostnaden för el producerad med vattenkraft är 

nämligen lägre. Dock har vattenkraften som tidigare nämnts nackdelen av att vara i stort sätt 

fullt utbyggd och vara beroende av mängd tillströmmat vatten under året. Vår gissning är 

därför att emedan vattenkraften producerar upp till sin maxkapacitet så producerar den 

dyrare kärnkraften upp till den nivå som krävs för att fylla den efterfrågan som finns efter 

det att den vattenkraftproducerade elen nått sin kapacitetsgräns. Detta resonemang går 

också att applicera i fallet vindkraft. Vindkraften är i reella termer inte billigare men blir det 

för producenten då den är statligt subventionerad. Om vi ser till de reella 

marginalkostnaderna är situationen en annan. Då är vattenkraften fortfarande billigast med 

en marginalkostnad på ca 10 öre per KWh följt av kärnkraften som exklusive skatter har en 

marginalkostnad på ca 13 öre per KWh. Vindkraften däremot är betydligt dyrare och dess 

marginalkostnad utan skattesubventioner är ca 32 öre per KWh.43 

43 Se graf I Apendix A2
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5. Slutsats
Elmarknaden har ett antal strukturella problem som omöjliggör att det råder fullständig 

konkurrens och karaktäriseras istället av ett oligopol. Denna marknadsstruktur gör att 

producenternas uppförande blir att pressa upp priserna. Konsumenternas något 

märkvärdiga uppförande, där den totala elkonsumtionen ökar trots avsevärt högre priser, 

förklaras främst av de karaktäristiska dragen el som vara har och bidrar till en låg 

priselasticitet för el.  Detta i sin tur har vidare effekter välfärden.

Ett av de stora strukturella problemen grundar sig i kapacitetsbegränsningarna inom 

elproduktionen. Det är självfallet ett naturligt resultat på en väl fungerande marknad att 

utbudet anpassar sig efter efterfrågan och att därmed produktionskapaciteten på lång sikt 

bör stämma överens med efterfrågan. Det som skiljer elmarknaden och produktionen av el 

från många andra varor är att förändringar i produktionen utöver den maximala 

produktionskapaciteten är svåra att genomföra utan mycket stora investeringar särskilt inom 

de traditionella kraftkällorna såsom vattenkraft och kärnkraft. Detta får som resultat att 

producenterna ställs inför valet mellan stora och dyra investeringar eller det oftast billigare 

alternativet att köpa in el från konkurrenter då efterfrågan på deras produkter ökar. I 

realiteten blir därför resultatet en långt ifrån perfekt konkurrenssituation som grundar sig i 

svårigheten för en enskild producent att snabbt öka produktionen av sin vara för att anpassa 

sig till efterfrågan. En reservation bör dock göras då detta dock kan få en gynnsam 

förändring i och med ökningen av användandet av vindkraft eftersom vindkraftverk är 

mindre investeringar med mindre produktionsvolym per kraftverk. Vindkraften står dock i 

nuläget bara för ca 1,4% av den totala produktionen.

Ett annat strukturellt problem är att förutom den fortfarande reglerade nätverksindustrin så 

har även produktionen egenskaper som resulterar i uppkomsten av marknadskoncentration 

och oligopol. Detta har fått till följd att prisnivån inte ligger i linje med vad den borde göra på 

en väl fungerande marknad, vilket var syftet med avregleringen. Den konkurrensutsatta 

delen av priset utgör dessutom bara ca en fjärdedel av det totala priset då resten består av 

en reglerad nätdel plus moms och skatt. Det är enbart denna del av priset som det skulle ha 

varit möjligt att pressa ner genom ett försök till att skapa en konkurrensutsatt marknad.
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Den reglering som finns på nätavgiften har uppenbara brister och kräver statlig kontroll och 

uppföljning och det finns anledning att ifrågasätta om kostnaderna för detta inte är högre än 

den effektivitetsförlust det hade inneburit att driva elnätet helt i statlig regi istället för den 

nuvarande metoden.

Förutom de brister som den konkurrensutsatta marknaden har så finns det ytterligare ett 

skäl till att föredra offentlig produktion och distribution framför privat. En av de stora 

bristerna inom offentlig produktion är dess underlägsenhet att anpassa sig efter efterfrågan 

och därmed sin resursallokering. Det offentliga organ som krävs för att mäta efterfrågan i 

frånvaron av marknadskrafter som styr utbudet är vanligtvis en kostsam apparat med stora 

risker till felaktiga prognoser. I vanliga fall är den vida underlägsen marknadskrafternas 

automatiska utbuds och efterfrågeanpassning men inte när det gäller el. Efterfrågan på el 

mäts automatiskt i och med att inköp sker via självbetjäning och ett statligt organs möjlighet 

att uppfatta efterfrågan är likvärdiga med det privata företagets möjligheter. Därmed 

försvinner ett av de stora argumenten rörande den offentliga produktionens 

underlägsenhet.

Den totala påverkan på välfärden har inte varit så signifikant. Vi räknade fram en 

välfärdsförlust på ca 1 miljard vilket i sammanhanget är små siffror. Detta pga. att el 

karaktäriseras av en låg priselasticitet. Vid lägre priselasticitet får vi en brantare 

efterfrågekurva, och därmed ger förändringar i priset mindre effekter på välfärden. Dock är 

det av största vikt att observera att välfärdsförlusten för konsumenterna är betydligt större 

och att detta uppvägs nästan till fullo av en välfärdsvinst för producenterna.  Dessa 

beräkningar är ganska grova uppskattningar men ger ändå en tydlig fingervisning om 

resultatet av avregleringen. 

Vad gäller elmarknadens framtida utsikter till en bättre fungerande marknad så kan priserna 

kan endast pressas ner när vi har överskott på el, dvs. Vi tror att det under en kortare period 

kan bli möjligt i och med utbyggnaden av vindkraften men att detta på sikt kommer 

motverkas av avregleringen av mer miljöovänliga energikällor. I slutändan rör det sig enbart 

om huruvida vi kommer ha miljövänligare el eller inte, vilket återspeglar sig starkt i statens 

subventioner. Staten försöker alltså att indirekt styra elproduktionen via sina subventioner. 

Denna styrning och försök till påverkan på produktionsform hade varit lättare att genomföra 
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i ett statligt monopol då ingen styrning via skattefinansierade subventioner varit nödvändiga 

utan ett statligt beslut om investering i nya kraftkällor och sedan genomförande av detta 

hade varit nog. Förändringen när beslutet väl tagits skulle dessutom kunna genomföras 

mycket snabbare.

Många av de problem som vi ser är inte så mycket en fråga om brist på adekvata marknader 

eller en felaktig reglering utan snarare ett resultat av de egenskaper som produkten el 

besitter och på vilket sätt den konsumeras och distribueras. På grund av detta blir 

problemen mycket svåra att åtgärda då de åtgärder som utförs motverkas av marknadens 

natur. Det blir lite som att försöka ändra riktning på en flod och få den att flyta uppströms. 

Du kan sätta in pumpar som ändrar strömmens riktning men så fort du slutar pumpa så 

återgår vattnet till sitt naturliga flöde. Åtgärden med pumpar kommer att vara kostsam och 

kräva en kontinuerlig reglering och underhåll. Detsamma gäller för elmarknaden och frågan 

är om inte kostnaderna för kontroll och konkurrensfrämjande åtgärder samt de 

välfärdsförluster som uppstår av detta inte är större än den potentiella vinst som en väl 

fungerande marknad skulle innebära. 

Vår slutsats blir därför att en reglerad marknad hade varit ett bättre alternativ. Inga 

välfärdsvinster har uppstått till följd av avregleringen, snarare tvärtom, och det verkar inte 

heller bli en mer konkurrenskraftig marknad i framtiden. Staten försöker att styra 

produktionen till en mer miljövänlig, men motarbetas av vinstdrivande företag. Allt tyder på 

att en reglerad marknad skulle vara präglad av mer välfärdsvinster, både de monetära som 

har med marknadsstruktur att göra och de som styrs av miljömedvetandet. 
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A3 – Den ekonometriska undersökningen44

År
I per hushåll 
(tusen)

I tot hushåll ( i 
milj)

real tot ink 
hushåll (i milj) Q hushåll tot (i GWh) P hushåll

1997 180300 956 683 000 000 956 683 000 000 34 641 1,149
1998 180900 981 006 000 000 982 968 012 000 34 832 1,1938
1999 188200 1 019 544 000 000 1 016 475 172 560 34 318 1,1432
2000 196600 1 078 042 000 000 1 064 049 122 644 33 747 1,1302
2001 203400 1 170 090 000 000 1 127 184 692 438 36 065 1,2372
2002 202700 1 230 828 000 000 1 159 610 226 606 35 134 1,3349
2003 208900 1 268 210 000 000 1 172 127 485 774 35 743 1,6061
2004 216400 1 296 002 000 000 1 193 022 644 164 35 190 1,6589
2005 219900 1 331 644 000 000 1 219 703 394 543 34 423 1,6156
2006 230400 1 378 614 000 000 1 245 050 000 000 34 807 1,7431

År reala P hushåll BNP inf Vägt P
real vägt 
P Tot Q (i GWh)

1997 1,1432 1 904 656 000 000 0,005 0,600 0,600 142 532
1998 1,1962 1 987 242 000 000 -0,002 0,584 0,586 143 875
1999 1,1375 2 096 363 000 000 0,005 0,552 0,550 143 288
2000 1,1189 2 217 290 000 000 0,010 0,524 0,517 146 550
2001 1,2075 2 288 351 000 000 0,024 0,626 0,603 150 345
2002 1,3055 2 371 606 000 000 0,022 0,913 0,860 148 351
2003 1,5756 2 459 413 000 000 0,019 0,835 0,772 145 364
2004 1,6489 2 565 056 000 000 0,004 0,762 0,701 146 720
2005 1,6075 2 670 547 000 000 0,005 0,757 0,693 147 587
2006 1,7187 2 831 746 000 000 0,014 0,902 0,814 146 364

44 Samtliga data är hämtade från SCB. Det vägda priset är vägt med avseende på hur mycket som företagen 
respektive hushåll konsumerar, då deras pris skiljer sig åt. 
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