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Sammanfattning

SAMMANFATTNING

I Norden avreglerades elmarknaden under 1990-talet. För att skapa en
effektiv marknad räcker det emellertid sällan med enbart avreglering. Ofta
behövs även fler konkurrerande aktörer på marknaden. Inom vissa
branscher med exempelvis höga anläggningskostnader kan det dock vara
svårt för potentiella konkurrenter att etablera sig. Ett sätt kan då vara att
öppna upp marknaden för internationell handel och på så sätt skapa
konkurrens. Det var tänkt att den nordiska elmarknaden skulle agera som
en gemensam marknad. Kapaciteten i överföringssystemen mellan de
nordiska länderna är emellertid låg, vilket innebär att potentiella
konkurrenter från de nordiska länder inte kan slå sig in i önskad grad på
den svenska elmarknaden. I Sverige är det således tre stora elproducenter
som dominerar den svenska elmarknaden. Frågan är dock hur stor
marknadsdominans dessa elproducenter har.

Uppsatsens syfte är dels att analysera prisområdesproblematiken på den
nordiska elmarknaden, dels att avgöra om de största elproducenterna i
Sverige agerar som oligopolister. Dessutom görs en kortare jämförelse
mellan de olika metoderna som används i uppsatsen för att studera
marknadsdominans.

De metoder som används är koncentrationsgrad, Herfindahl index och
Lerner index. Därutöver görs en beskrivning av Bresnahan-Lau modellen.
På grund av begränsad data bör resultaten tolkas med viss försiktighet.
Resultaten visar dock att de tre största elproducenterna Vattenfall AB,
Sydkraft AB samt Birka Energi har marknadsdominans och tillämpar
oligopolprissättning. Vattenfall AB har dessutom som ensamt företag
marknadsdominans och tillämpar en prissättning som markant överstiger
marginalkostnaden. Den svenska elmarknaden på produktionssidan kan
således ses som en blandning av monopol och oligopol.

Förekomsten av inträdeshinder bidrar till den aktuella marknads-
situationen. På grund av existerande flaskhalsar i överföringsnäten kan inte
potentiella konkurrenter från utlandet etablera sig i önskad grad på den
svenska elmarknaden. På så sätt blir inte hela Norden en gemensam
marknad utan består av olika mindre delmarknader. Därmed uppvisar den
svenska elmarknaden en högre marknadskoncentration än vad som skulle
ha varit fallet om hela den nordiska elmarknaden agerat som en gemensam
marknad.
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1 . INLEDNING

1.1  Bakgrund
Sett ur ett europeiskt perspektiv avreglerades de nordiska elmarknaderna
tidigt. I Norge skedde avregleringen redan i början av 1990-talet. Finland
och Sverige i sin tur avreglerade i mitten av 1990-talet. Danmark däremot
började sin avreglering något senare, det vill säga i slutet av 1990-talet.

För att skapa effektivitet på en marknad räcker det emellertid sällan med
enbart avreglering och privatisering av statliga monopol. Privata monopol
är ofta lika ineffektiva som offentliga monopol. För att skapa en effektiv
marknad krävs även ökad konkurrens. Det finns däremot inget klart
samband mellan företagskoncentration och konkurrens. Ett lågt antal
företag på marknaden innebär inte alltid ett oligopolistiskt beteende.
Istället kan existensen av inträdeshinder skapa konkurrensbegränsningar.1

Trots att elmarknaden i de nordiska länderna har öppnats upp för
konkurrens förekommer det marknadsimperfektioner, i form av bristande
överföringskapacitet. Detta har lett till att olika prisområden har bildats.
Fram till år 2000 var prisområdesskillnaderna relativt små och de
skillnader som periodvis uppstod jämnade på sikt ut sig. År 2000 bidrog
dock starka vårfloder till att konkurrensen hårdnade i framförallt Norge.
Till skillnad ifrån exempelvis Sverige har Norge ett stort antal
elproducenter och den hårda konkurrensen bidrog till att priserna sjönk. I
Sverige däremot dominerar tre producenter elmarknaden vilket har
inneburit lägre konkurrens och således även en högre prisnivå. Efterfrågan
av norsk kraft har således ökat i Sverige. De nordiska nätsystemen klarar
inte av att transportera önskad mängd kraft mellan de olika prisområdena. I
och med dessa kapacitetsbrister i nätsystemen har en prisskillnad mellan
Norge och övriga nordiska länder uppstått. Om dessa kapacitetsbrister
kvarstår förblir varje prisområde en egen marknad.2

Om varje marknad har ett stort antal producenter begränsas inte
konkurrensen. Finns det däremot enbart ett fåtal företag finns det risk att
konkurrensen begränsas och de stora företagen agerar som oligopolister. I
Sverige är det tre stora elproducenter som dominerar den svenska
elmarknaden. Detta innebär att i stället för att vara några få utav många
                                          
1 Hjalmarsson, 1990, s. 586
2 Person, 2000, kap. 2.2
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producenter på hela den nordiska marknaden är de ett fåtal stora
producenter på en liten marknad. Frågan är dock hur stor
marknadsdominansen är.

1.2  Problemformulering och syfte
Tanken med en gemensam nordisk elmarknad är att köp och försäljning av
elkraft fritt skall kunna ske över hela Norden. Via den ökade konkurrensen
skall kraft kunna köpas från de områden som kan producera till lägsta
kostnad och sålunda skall elpriserna kunna pressas ner. Problem uppstår
dock på grund av flaskhalsar i överföringen. Det blir således ingen
gemensam nordisk marknad utan istället bildas olika delmarknader med
olika prisnivåer.

Syftet med denna uppsats är dels att analysera prisområdesproblematiken
på den nordiska elmarknaden, dels att avgöra om de största
elproducenterna i Sverige agerar som oligopolister. Dessutom görs en
kortare jämförelse mellan olika metoder som kan användas för att studera
marknadsdominans.

1.3  Avgränsningar
Det finns olika sätt att räkna ut den relevanta marknaden. I denna uppsats
görs antagandet att den optimala marknaden är hela den nordiska
elmarknaden. Den optimala marknaden sammanfaller dock inte med de
existerande marknader som uppstått på grund av kapacitetsbristen i
överföringssystemen. Jag kommer inte använda existerande metoder för att
räkna ut den relevanta marknaden, men för att öka förståelsen för ämnet
har jag valt att göra en kortfattad redogörelse för hur den relevanta
marknaden fastställs.

Prisområdesproblematiken berör hela Norden. Jag begränsar mig dock
något angående detta område. Finland och Danmark har nyligen anslutit
sig till den nordiska elbörsen NordPool, vilket innebär att det finns färre
uppgifter angående dessa länder. Finland och Danmark har emellertid
liknande produktionsstruktur som Sverige vilket innebär att områdes-
priserna där, liksom i Sverige, är högre än i Norge. Jag kommer således att
till största delen fokusera på prisområdesproblematiken mellan Sverige och
Norge.

Det finns ett flertal metoder som kan användas för att mäta
marknadsdominans och för att studera företagens agerande. På grund av
den begränsande tillgången på statistisk data har jag tvingats utesluta
Bresnahan-Lau modellen från analysen. För att öka förståelsen för läsaren
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kommer jag dock att beskriva modellen och diskutera dess för och
nackdelar.

1.4  Metod och material
Uppsatsens syfte är att beskriva den nordiska elmarknaden, framförallt den
svenska, med avseende på marknadsdominans. För att möjliggöra detta
krävs kunskap om de metoder som kan användas för att avgöra om
marknaden är konkurrensutsatt eller ej. Jag använder mig till största delen
av följande metoder, Koncentrationsgrad, Herfindahl index och Lerner
index. Metoderna är olika komplexa och kräver omfattande tillgång på
data. Svårast har det varit att erhålla data för att göra skattningar med hjälp
av Bresnahan-Lau modellen. Således har jag tvingats avstå från att
använda denna modell. Då jag ändå anser att modellen är väsentlig har jag
beskrivit och analyserat den. Den data jag haft tillgång till angående övriga
metoder är även den delvis bristfällig på grund av att företagen inte varit
villiga att dela ut information. Den information jag kunnat använda mig av
är dock ändå relevant då den till stor del bygger på elproducenternas
krafttillgångar.

För att erhålla information om konkurrensrätt och om ovan nämnda
metoder har jag använt mig av artiklar och övrig litteratur som berör
ämnet. Mycket av det material som använts för den teoretiska ramen
återfinns inom disciplinen rättsekonomi. I syfte att öka förståelsen för
elmarknaden som helhet och den nordiska elmarknaden i synnerhet har jag
haft stor hjälp av material jag erhållit ifrån bland annat Energi-
myndigheten, Östkraft, NUTEK och Svenska kraftnät. Till analysen har jag
till största delen använt mig av data från Kraftverksföreningen och
NordPool.

1.5  Disposition
Efter inledningskapitlet följer ett teorikapitel som i huvudsak berör
konkurrensfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv. Kapitlet beskriver hur den
relevanta marknaden fastställs och anger modeller som kan användas för
att mäta marknadsdominans. Dessutom berörs problemet med inträdes-
hinder.

Kapitel tre behandlar elmarknaden. Den nordiska elmarknaden beskrivs
generellt med huvudsaklig inriktning mot den svenska elmarknaden.
Kapitel fyra behandlar områdesproblematiken i Norden och visar vilka
prisskillnader som uppstått mellan framförallt Sverige och Norge.

Analysdelen består av två delar. Den första delen återfinns i kapitel fem
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och är en empirisk undersökning. I kapitlet görs uträkningar för att se om
de största elproducenterna har marknadsmakt och använder sig av
monopolprissättning. Kapitel sex består av en avslutande analys där jag för
en diskussion kring uppsatsämnet och dess problematik.
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2 . RELEVANT MARKNAD OCH MARKNADSDOMINANS

2.1  Allmänt
Missbruk av dominerande ställning är förbjudet enligt de flesta länders
konkurrenslagstiftning. Dominerande ställning innebär att ett företag kan
agera oberoende och utan hänsyn till eventuella konkurrenter inom ett visst
område.3

För att avgöra om ett företag har en dominerande ställning måste företagets
marknadsandelar på den relevanta marknaden fastställas. Normalt antas att
marknadsandelar över 50 procent innebär dominerade ställning, men även
lägre procentandelar kan innebära marknadsdominans, vilket i sin tur bland
annat beror på företagets agerande. Marknadsdominans kan således även
grundas på andra orsaker än storlek. Ett företag kan till exempel ha
överlägsna möjligheter att införskaffa råvaror eller kapital.4 Den
Europeiska domstolen hävdar att ett företag har dominerande ställning om
det har en sådan ekonomisk styrka att det kan hindra effektiv konkurrens
på den relevanta marknaden5. Detta kan inträffa om ett företag har
möjlighet att agera utan yttre inverkan från konkurrenter, kunder och
konsumenter. Den dominerande ställningen måste gälla inom den relevanta
marknaden eller en väsentlig del av denna och avgörs i varje enskilt fall.
Vid bedömningen tas hänsyn både till produktmarknad och geografisk
marknad.6

Företag som befinner sig på en marknad med fullständig konkurrens har
ingen egen handlingsfrihet gällande prissättning, priset är då lika med
marginalkostnaden. Detta innebär följaktligen att ett företag som kan sätta
priset högre än marginalkostnaden har en viss grad av marknadsdominans.
Frågan är dock när marknadsdominansen blir så stor att den skapar
signifikanta effektivitetsförluster.7

                                          
3 Allgårdh och Norberg, 1995, s. 350ff
4 Ibid
5 Målen 27/76 United Brands mot Kommissionen (1978) E.C.R 207 och 85/76 Hoffman-La
Roche mot Kommissionen (1979) E.C.R. 461
6 Allgårdh och Norberg, 1995, s. 350ff
7 Utton, 1995, s. 59ff
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2.2  Den relevanta marknaden

2.2.1  Produktmarknad
För att avgöra till vilken produktmarknad en viss vara tillhör analyseras
varans substituerbarhet. Det vill säga i vilken utsträckning en produkt kan
anses vara utbytbar mot andra produkter. Om produkterna anses vara
utbytbara tillhör de samma produktmarknad. Genom att studera korspris-
elasticiteten mäts substituerbarheten hos de relevanta produkterna. En hög
priselasticitet indikerar att produkterna tillhör samma produktmarknad.8 Ju
större utbud av substitut, ju mindre marknadsandelar för det dominanta
företaget. Fler produkter på den relevanta marknaden leder till en större
relevant produktmarknad, vilket innebär att det dominanta företagets
marknadsdelar minskar.9

Det finns emellertid problem med korspriselasticitet som mått på relevant
produktmarknad. För det första är det svårt att välja ut produkter som utgör
substitut till det dominanta företagets produkter. Det finns alltid en risk att
produkterna väljs ut alltför godtyckligt. För det andra finns det inga direkta
direktiv på hur hög korspriselasticiteten skall vara för att produkten skall
inkluderas i den relevanta marknaden. Även om korspris-elasticitet kan
identifiera olika substitut är det således inget säkert mått att använda för att
identifiera marknadens gränser.10

En korrekt analys av marknadsdominans bör inte enbart fokusera på
efterfrågan och på de produkter som är nära substitut. Det är också viktigt
att studera utbudet och det potentiella utbudet.11 Substituerbarheten utifrån
utbudssidan gäller främst producenter som på ett snabbt, billigt och
effektivt sätt kan ändra sin produktion så att en produkt kan komma att
tillhöra samma marknad som en annan produkt. Även om inte konsument-
erna anser att varorna är utbytbara sinsemellan kan tillverkarnas produkter
grupperas inom samma marknad. Detta på grund av att tillverkarna har
möjlighet att göra ändringar i produktionen (för exempel se fotnot 12)12.

                                          
8 Carlton och Perloff, 1994, s. 803ff
9 Utton, 1995, s. 70f
10 Van den Berg, 1996, s. 82ff
11 Utton, 1995, s. 37
12 Ett bra exempel på substituerbarhet på utbudssidan är inom pappersmarknaden. Papper
produceras och konsumeras i olika kvalitéer och kan inte utav konsumenten anses vara
utbytbara sinsemellan. Däremot är tillverkningen av papper inställd på att göra alla dessa olika
kvalitéer, således kan ändringar i produktionen göras snabbt, enkelt och till låg kostnad. En
papperstillverkare kan därmed tillgodose hela pappersmarknadens behov och således kommer
papper, i alla dess typer och kvalitéer, att tillhöra en och samma  marknad. (OJ C 372, 1997-12-
09, s. 5ff)
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Om aktörerna på utbudssidan blir tvungna att lägga ner mycket tid och
pengar för att möjliggöra dessa ändringar, anses inte produkterna i fråga
tillhöra samma produktmarknad.13

2.2.2  Geografisk marknad
Vissa produkter kan utan problem säljas inom många stora områden medan
andra begränsas till ett eller ett fåtal mindre områden av tekniska, legala
eller praktiska skäl. Dessa så kallade inträdeshinder kan till exempel hindra
producenter på en marknad från att sälja sin produkt på en angränsande
marknad (se vidare kapitel 2.3 om inträdeshinder).

Ett sätt att fastställa den relevanta geografiska marknaden är att analysera
konkurrensvillkoren inom varje område. Om områdena är tillräckligt
homogena kommer de att utgöra en gemensam marknad. Om konkurrens-
villkoren däremot är heterogena i respektive område resulterar detta i ett
antal olika geografiska marknader för en och samma produkt. Andra yttre
faktorer som påverkar den geografiska marknaden är statliga restriktioner,
produkternas karaktär, konsumenternas krav och preferenser samt
möjligheterna att transportera och distribuera produkterna.14 Den
geografiska marknaden kan även mätas genom att studera huruvida en
prisökning för en produkt i ett område väsentligt påverkar priset i ett annat
område. Om så sker inkluderas båda områdena i samma geografiska
marknad.15

2.3  Inträdeshinder
Analysen av inträdeshinder är viktig i bedömningen av marknadsmakt och
effektivitet. Existerar det inträdeshinder finns det risk att potentiella
entreprenörer slås bort från marknaden innan de har hunnit etablera sig.
Företag kan följaktligen ha dominerande ställning enbart på grund av
existerande inträdeshinder, vilka de själva inte alltid kan råda över.16

Inträdeshinder kan identifieras dels som ett företags möjligheter att på lång
sikt höja priset över marginalkostnaden utan att riskera att potentiella
entreprenörer etablerar sig på marknaden. Dels som existensen av relativa
kostnadsfördelar för det redan etablerade företaget. Ett företag som redan
finns på marknaden kan besitta kostnadsfördelar som inte är direkt
                                          
13 ”Commission notice on the definition of the relevant market for the purposes of the
community of competiton law” OJ C 372, 1997-12-09, s. 5ff
14 Van den Berg, 1996, s. 82
15 Carlton och Perloff, 1994, s.807
16 Harbord och Hoehn, 1994, s. 411f
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kopplade vare sig till dess storlek eller eventuella stordriftsfördelar.
Sådana kostnadsfördelar kan exempelvis bestå av erfarenheter, strategiskt
läge eller patent. En potentiell entreprenör riskerar sålunda att få kostnader
som ett etablerat företag inte har.17

Strategiskt försprång innebär att ett företag erhållit fördelar på grund av
sin aktiva tid på marknaden. Försprånget kan exempelvis bestå av
stordriftsfördelar och goodwill. Till skillnad från ett redan etablerat företag
har nya företag inte hunnit skaffa sig sådana fördelar. För dessa företag
finns istället risken för sunk costs. Förutom startkapital har ofta nya företag
ett stort behov av kapital för att kunna betala exempelvis annonsering.
Annonsering är dyrt men nödvändigt för att företaget skall kunna etablera
sig på marknaden. För ett nyetablerat företag är det är ingen investering
som självkart genererar kapital vid en eventuell försäljning.18

Strategiskt beteende kan resultera i svårigheter för nya företag. Ofta rör det
sig om att det redan etablerade företaget är vertikalt integrerat och till
exempel vägrar att leverera åt andra företag på grund av att det redan
förpliktigat sig att leverera inom den egna koncernen19.

Utrotningspriser kan användas av etablerade företag och göra det olönsamt
för nya företag att etablera sig på marknaden då de inte kan konkurrera
med de låga priserna20.

Statliga regleringar så som krav på licens, certifikat eller
produktregistrering kan också innebära problem för nyetablerade företag.
Denna variant av inträdeshinder innebär sällan en hög kostnad för
företaget men tar ofta lång tid att erhålla.21

Brist på transportmöjligheter, såsom kapacitetsbrist i distributionsnät, kan
också försvåra nyetablering. Om det nya företaget inte kan distribuera sin
produkt till konsumenterna saknas etableringsmöjligheter.22

                                          
17 Harbord och Hoehn, 1994, s. 412ff
18 Ibid
19 Ibid
20 Ibid, s. 419ff
21 Ibid
22 Ibid
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2.4  Modeller för att mäta marknadsdominans

2.4.1  Koncentrationsgrad
Olika mått kan användas för att mäta hur stor marknadskoncentration olika
företag har. Under 1950-talet användes koncentrationsgraden CR8 och
under 1960- och 1970-taleten användes CR4. Sedan 1980-talet har
emellertid huvudsakligen Herfindahl index använts.23 Då CR8, som
användes på 50-talet, har ersatts av CR4 och Herfindahl index har jag valt
att fortsättningsvis inte använda mig av CR8.

För att räkna ut koncentrationsgraden för CR4 adderas marknadsandelarna
från de fyra största företagen. Det generella måttet för marknadsdominans
är om CR4 överskrider 75 procent. Om CR4 däremot är lägre än 40
procent har företagen ingen marknadsdominans.24

Koncentrationsgraden är ett statistiskt mått med en del brister. Det framgår
exempelvis inte om det är samma företag som dominerat marknaden under
de senaste tio åren eller varför försäljningen är koncentrerad.25

2.4.2  Herfindahl index
Den andra metoden för att mäta marknadskoncentration är Herfindahl
index (H). Indexet kan definieras på följande sätt:

där (Si) är lika med marknadsandelarna för företag (i). Indexet visar
således kvadratsumman av företagens marknadsandelar (tabell 2:1).
Genom att använda kvadratsumman av marknadsandelarna viktar H-
indexet de största företagen.

                                          
23 Van den Bergh, 1996, s. 85
24 Ibid
25 Utton, 1995, s. 38

   n

   i=1
H = ΣS2

 i
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Tabell 2:1 Uträkning av Herfindahl (H) index på en marknad med sex
företag

Företag  Marknadsandelar Si (i procent)  Marknadsandelar i kvadrat
1 40  1 600
2 20  400
3 15  225
4 10  100
5 10  100
6  5  25
Summa 100  H = 2 450

Källa: Utton, 1995, s. 180 (egen bearbetning)

För att med hjälp av Herfindahl index avgöra huruvida ett företag har
dominant ställning används följande definitioner:26

• Okoncentrerad marknad, mindre än 1 000

• Moderat marknad, mellan 1 000 och 1 800

• Högt koncentrerad marknad, över 1 800

Således är inget av företagen i tabell 2:1 högt kocentrerat. Däremot utgör
företag ett och företag två tillsammans en högt koncentrerad marknad.

H-indexet beskriver marknadens struktur och risken för konkurrens-
begränsningar mer noggrant än om enbart det enskilda företagets
marknadsandelar tas i beaktande27. Ett problem med att använda detta index
är dock att det för många är tämligen obekant. Företagare och jurister är
mer bekanta med marknadsandelar och föredrar ofta att dra slutsatser från
en vanlig andelsanalys.28

2.4.3  Lerner index
Lerner index benämns ofta även ”price-cost margin” och visar ett företags
möjlighet att höja priset (P) över marginalkostnaden (MC).

(P-MC)/P = Lerner index

Om ett företag agerar på en marknad där det råder fullständig konkurrens
är Lerner index lika med noll. Har företaget däremot monopolställning
                                          
26 Van den Bergh, 1996, s. 85
27 Ibid
28 Utton, 1995, s. 180ff
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kommer Lerner index att vara positivt. Indexet har även ett direkt samband
med efterfrågans priselasticitet (e), vilket ger följande;

(P-MC)/P = -1/e

På en marknad där efterfrågans priselasticitet är hög är priset satt nära
marginalkostnaden. Om elasticiteten däremot är låg skiljer sig priset
mycket från marginalkostnaden. Vid en efterfrågeelasticitet på exempelvis
2 (eg. -2) kommer priset vara två gånger så högt som marginalkostnaden.
Är elasticiteten däremot  100 (eg. -100) är priset lika med 1.01 gånger
marginalkostnaden. Det innebär att ju högre efterfrågans priselasticitet är,
ju mer sammanfaller monopolpriset med det pris som skulle råda på en
marknad med fullständig konkurrens.29

Det finns även ett samband mellan Lerner index och Herfindahl index.
Sambandet bygger på det så kallade Cournot antagandet. Antagandet
innebär att varje företag på en marknad, vilken karaktäriseras som
oligopol, antar att de övriga företagen kommer att hålla sin output konstant
oavsett vilka beslut de själva tar. Företagen på marknaden har olika men
konstanta marginalkostnader. Produkterna är homogena och potentiella
entreprenörer hålls utanför marknaden på grund av inträdeshinder. Under
detta antagande kan följande samband ges:

H = P-MC*
e P

där (H) är lika med Herfindahl index och (e) är lika med efterfrågans
priselasticitet på marknaden. (MC*) är lika med summan av marginal-
kostnaden från alla företag på den relevanta marknaden, det vill säga
(ΣSiMCi). Modellen som helhet visar på ett direkt samband mellan
koncentrationen (som mäts med hjälp av H-index) och företagens
möjlighet att höja priset över marginalkostnaden (som mäts med hjälp av
Lerner index). För utförligare beskrivning av modellen se appendix i slutet
av kapitel 2.30

Det största problemet med Lerner index är svårigheten att erhålla relevant
information om marginalkostnaden. Ofta är informationen sekretessbelagd
och ges inte ut av företagen. För att ändå möjliggöra en identifiering av
marknadsmakt kan en mer komplex modell användas. Modellen kallas
ibland Bresnahan-Lau modellen och bygger på antaganden från bland

                                          
29 Carlton och Perloff, 1995, s. 133ff
30 Utton, 1995, s. 180ff
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annat Bresnahan (1982) och Lau (1982).

2.4.4  Bresnahan-Lau modellen
På en oligopol marknad kan det antas att företag (A) kommer att vidtaga
åtgärder utifrån hur det tror att företag (B) kommer att handla och vise
versa.31 Om det däremot finns ett dominant företag samt ett antal mindre
företag på marknaden kommer det dominanta företaget att handla först. De
mindre företagen får således avvakta och se hur det dominanta, ledande,
företaget agerar. Ledaren maximerar sin vinst (vid en produktionsvolym
där marginal-kostnaden är lika med marginalintäkten) och därefter kan
övriga företag på marknaden bestämma sin produktionsvolym. Genom att
subtrahera de små företagens output från den totala marknadens efterfråge-
kurva kan ledaren kalkylera sin så kallade residuala efterfråge-kurva, det
vill säga det dominerande företagets efterfrågekurva.32

Det första steget i Bresnahan-Lau modellen förutsätter att det går att
erhålla tillräckligt med information för att kunna skatta den residuala
efterfrågekurvan. Marginalkostnaden måste dessutom kunna antas vara
konstant. Däremot behövs ingen information om vilken nivå marginal-
kostnaden ligger på. Därefter kan modellen användas för att se om det
aktuella företaget använder sig av monopolprissättning eller ej. Modellen
beskrivs förenklat nedan. För att i realiteten kunna använda sig av denna
modell krävs tillgång till data som möjliggör skattningar och
regressionsanalys.33

Antag att ett företag på marknaden under period ett har priset (P*) och
kvantiteten (Q*), figur 2:1A. Företaget kan antingen vara ett
konkurrerande företag eller en monopolist. Antag vidare att efterfråge-
kurvan skiftar till höger under efterkommande period, figur 2:1B. Om
priset är kvar vid (P*) medan kvantiteten ökar till (Qc) är det ett
konkurrerande företag. Lerner index är således lika med noll. Om priset
däremot stiger till (Pm) samtidigt som kvantiteten ökar till (Qm) betyder det
att företaget använder sig av monopolprissättning.34

Problemet med denna modell är att marginalkostnaden inte alltid är
konstant. Om marginalkostnaden inte är konstant kommer en skiftning i
efterfrågan åt höger betyda att priset ökar även om företaget agerar på en

                                          
31 ”The Cournot model”, se vidare Carlton och Perloff, 1994
32 ”The Stackelberg Leader-Follower Model”, Se vidare Carlton och Perloff, 1994
33 Carlton och Perloff, 1994, s. 361ff
34 Ibid
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konkurrensutsatt marknad, figur 2:2. För att undkomma detta problem kan
en modell användas som med hjälp av en speciell variabel får
efterfrågekurvan att vridas istället för att enbart flyttas parallellt ut åt
höger, figur 2:3.35 I figur 2:3 vrids, för enkelhetens skull, den residuala
efterfrågekurvan runt det ursprungliga jämnviktläget för ett konkurrens-
utsatt företag (MCc). Om företaget agerar på en marknad med konkurrens
kommer priset att bli detsamma som i perioden innan, det vill säga vid
(E1). Om företaget däremot använder sig av en monopolistisk prissättning
kommer priset istället att hamna på en högre nivå (E3).36

       Q*                    D1                                                     Q*   Qm    Qc           D1                  D2

  Em

Figur 2:1 Identifiering av marknadsmakt

Källa: Carlton och Perloff, 1994, s. 362

    $

MCc

 MR2

    $

MCm

Q

 MR1     MR1

P*=Pc    Ec E*

 Pm

E*

(A)  (B)

MR1  MR1

                                                   •                                                                                                                        •
                   •

                                                •

Effekten av att den residuala efterfrågekurvan roterar är att (λ) i
nedanstående uttryck kan identifieras. Då (λ) identifierats går det även att
matematiskt avgöra om företaget är ett monopolföretag eller inte. Följande
gäller, om (λ)=1 har företaget monopol och om (λ)=0 är företaget ett
konkurrerande företag. Varianter som oligopol och monopolistisk-
konkurrens ligger i intervallet mellan 0 och 1.37

(P-MC) / P = - λ / e
                                          
35 Carlton och Perloff, 1994, s. 361ff
36 Ibid, s. 376ff
37 Ibid
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Uttrycket liknar det som redovisades i kapitel 2.4.3. Förutom Lerner index
bygger det på antal företag och marknadsandelar eller Herfindahl index.
Allt som kan påverka den residuala efterfrågekurvan att rotera kan
identifiera (λ). Det behöver inte enbart innebära att variablerna i det
dominanta företagets efterfrågekurva ändras, det kan även ske på grund av
andra orsaker. I och med att det dominanta företagets efterfrågekurva beror
på den totala marknadens utbud kan en rotation i de mindre företagens
utbudskurva få den residuala efterfrågekurvan att rotera trots att den totala
marknadens efterfrågekurva inte ändras. 38

E2

E1

  MR1           MR2

  D3        D1

  MR3             MR1

Figur 2:2  λ är oidentifierad - Figur 2:3  λ är identifierad -
   Parallell förflyttning Efterfrågekurvan roterar
   av efterfrågekurvan

Källa: Carlton och Perloff, 1994, s. 378f

MCm

MCC

MCm

  MCC

  $

 Q

  $

E1

D2 D1

                       •
        • E3

           • •
                 •

                                          
38 Carlton och Perloff, 1994, s. 376ff
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APPENDIX: The Herfindahl index and Cournot oligopoly39

Consider an n firm oligopoly where each firm assumes that the others will
hold their output fixed (the Cournot assumption). Entry to the market is
blocked and the products of all firms are homogenous in the eyes of
consumers. Profits for the ith firm will be:

Πi = Pqi – TCi

where P is the market price, qi the ith firm’s output and TCi its total costs.

The firm maximizes profit by differentiating the expression with respect to
qi and setting the result equal to zero:

where Q is market output.

Rearranging terms and noting that dTCi/dqi is marginal cost (MCi), we can
write

Under the Cournot assumption dQ/dqi equals 1 and multiplying through by
Q/Q gives:

                                          
39 Appendixet är kopierat ur Utton, 1995, s. 206f där uträkningarna presenteras i ett appendix
benämnt, ”The Herfindahl index and Cournot oligopoly”

dP dQ
dQ dqi

      +  P   –dTCi
 dqi

=  0dΠi
                                                     dqi

=

dP dQ
dQ dqi

=  MCi  –  Pqi

   Q  =  MCi  –  P  qi   dP
  Q  dQ
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Multiplying through by 1/P and noting that (dP/dQ) * (Q/P) is the
reciprocal of the  elasticity of demand e, the expression can be rearranged
to give:

The market share of the ith firm, Si, is given by qi/Q , so the expression
becomes

Multiplying each side of the last expression by the market shares Si and
summing over all firms gives an expression relating the weighted average
price cost margin to the Herfindahl index of the concentration:

where MC* = Σ Si MCi.

   P – MCi
       P

Si
e =

P– MC*
P= Σ Si

2

   e
H
e≡

qi   1
Q   e = P  -  MCi

     P
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3 . ELMARKNADEN

3.1  Allmänt
Historiskt sett har elektricitet (liksom vatten, telefonservice och naturgas)
ofta betraktats som en offentlig nyttighet. Industrier har fått speciella
rättigheter och privilegier i utbyte mot att utbudet hållits på en viss nivå.
Detta har gjort att marknaden skyddats från konkurrens.40

3.1.1  Vertikal och Horisontell Integration
Elföretag har på grund av stordriftsfördelar ofta ansetts vara naturliga
monopol. Transmission- och distributionssystemen är naturliga monopol
på grund av den höga kostnaden för ledningsnäten. Däremot är inte
produktionen av elektricitet nödvändigtvis ett naturligt monopol. Det är
således möjligt att skapa konkurrens mellan producenterna genom vertikal
upplösning.41 Ett elföretag antas vara vertikalt integrerat om det ansvarar
för: produktion, transmission och distribution.42 Ofta motiveras vertikal
integration med möjligheten till lägre transaktionskostnader43.

Horisontell integration däremot är ett mått på hur koncentrerad en speciell
funktion är. Det finns två huvudargument för horisontell integration. För
det första bidrar det till att lättare kunna erhålla tillräcklig kapacitet för att
möta den nationella efterfrågan av produktion och transmission. För det
andra är det lättare att skapa stordriftsfördelar. För att vara säker på att det
finns tillräckligt med kapacitet tillgängligt ges således lättast hela ansvaret
för planering, uppbyggnad och drift till en aktör. Problemet är att en alltför
hög grad av horisontell integration kan leda till svårigheter för nya företag
att slå sig in på marknaden.44

Ofta är det nödvändigt att reformera både vertikalt och horisontellt. En
vertikal upplösning krävs för att kunna skapa konkurrens mellan
marknadens aktörer och en horisontell upplösning krävs för att kunna öka
antalet producenter.45

                                          
40 OECD, 1994, s. 20
41 Ibid, s. 24
42 Ibid, s. 26ff
43 Hjalmarsson och Walfridson, 1991, s. 127
44 OECD, 1994, s. 28ff
45 Ibid
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3.1.2  Kostnad och pris på elektricitet
Elenergin skiljer sig från andra varor och tjänster på grund av att den inte
går att lagra. Produktionen måste därför vid varje tidpunkt anpassas till
efterfrågan. Prisets funktion, att skapa balans mellan utbud och efterfrågan,
är speciellt viktig på elmarknaden. Om efterfrågan överstiger produktionen
uppstår överbelastning i elsystemet, vilket för en enskild konsument
innebär frekvens- och spänningsfall och ett eventuellt elavbrott. Den
säkraste indikationen på att elpriset är för lågt är en alltför låg leverans-
säkerhet i systemet. Priset får således inte sättas så lågt att leverans-
säkerheten i systemet äventyras. Det måste alltid finns en viss reserv-
kapacitet.46 Leveranssäkerheten är alltså ett viktigt mått på elkvalité47.

Det är svårt att sätta ett elpris som reflekterar variationer i både fasta och
rörliga kostnader. De fasta kostnaderna för elektricitet varierar mycket
mellan olika regioner och mellan storstadsområden och landsbyggd. Detta
beror bland annat på de höga priserna för att förse glesbygden med
kraftledningar. Problemet ligger dock inte i svårigheten att separera
kostnaderna mellan olika områden utan i de stora prisskillnader
konsumenterna riskerar att utsättas för. Ur regionalpolitisk synpunkt kan
det hävdas att priset för en offentlig nyttighet inte bör variera på grund av
att individerna är bosatta inom olika områden.48

Kostnaden för att tillverka elektricitet varierar kontinuerligt. Förenklat kan
de olika kostnaderna för elkraft karaktäriseras som efterfrågekostnader,
konsumentkostnader och energikostnader. Efterfrågekostnaderna är de
fasta kostnaderna för att kunna tillgodose efterfrågan, det vill säga
kostnader för produktion, tranformation och distribution. Konsument-
kostnaderna ökar då ytterligare en konsument kopplas till elnäten. Denna
kostnad varierar inte med förbrukad kvantitet, åtminstone inte på kort sikt.
Priset konsumenterna får betala är till för att täcka underhåll och service på
näten. Energikostnaden däremot är den kostnad som varierar beroende på
konsumtionsmängden över tiden (kWh).49

Det totala priset som konsumenten i slutändan betalar är indelat i fyra
delar. (1) Elenergipriset betalas till den elleverantör som konsumenten
valt. Det består av en rörlig del som beror på förbrukad mängd och en
eventuell fast del för administrationskostnader. (2) Nätpriset betalas till
den lokala nätägaren och är oberoende av vilken elleverantör som anlitats.
                                          
46 Hjalmarson, 1990, s. 579
47 Hjalmarsson och Walfridson, 1991, s. 122f
48 OECD, 1994, s. 136f
49 Ibid, s. 145ff
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Även nätpriset består av en rörlig och en fast del. I nätpriset ingår även
statliga avgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning. Därutöver
tillkommer (3) energiskatt och (4) moms. Energiskatten baseras på
förbrukad mängd el och momsen tillkommer sedan på alla ovan redovisade
priser/avgifter. Om systemet är vertikalt integrerat betalas hela summan till
det gällande företaget. Har elmarknadens aktörer däremot separerats kan
konsumenten få betala separata räkningar till de olika aktörerna.50

3.2  Den nordiska elmarknaden
I tre av de nordiska länderna, Norge, Finland och Sverige, reformerades
elmarknaden redan i början eller mitten av 1990-talet. Konkurrens infördes
både i produktions- och elhandelsledet. Elnäten är dock fortfarande
naturliga monopol. Förändringarna har inneburit att kunderna numera fritt
kan välja leverantör vid köp av el. I Norge skedde avregleringen av
elmarknaden redan år 1991, medan den i Finland och Sverige skedde något
senare. I Finland avreglerades elmarknaden i mitten av år 1995 och i
Sverige gällde den nya lagstiftningen från och med januari år 1996.
Finland anslöt sig emellertid inte till den gemensamma nordiska
elmarknaden och den nordiska elbörsen, NordPool, förrän år 1998.51 I
Danmark har inte utvecklingen av avregleringen kommit lika långt som i
övriga Norden. Det första steget togs år 1999 då marknaden öppnades upp
för elkunder med en förbrukning över 100 GWh per år. Avregleringen sker
stegvis och i april år 2000 öppnades marknaden upp för de elkunder som
förbrukar mer än 10 GWh per år. År 2002 beräknas den danska
elmarknaden vara helt öppen för konkurrens.52

På en elmarknad med konkurrens kan marknadens aktörer delas upp i53:

• elproducenter
• elanvändare (konsumenter och näringsidkare)
• nätägare
• systemansvariga
• elhandelsföretag i rollen som
- återförsäljare (elleverantör/distributör)
- trader
- balansansvariga

• elbörs

                                          
50 http://www.ostkraft.se/index2.htm
51 NUTEK, R 1997:81, s. 20ff
52 Energimyndigheten, 2000, s. 3
53 Svenska Kraftnät 2, 2000, s. 2:4
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Dessa olika aktörer har en integrerad relation till varandra. För att erhålla
en tydligare bild se figur 3.1. Dessutom ger resterande del av kapitelet en
utförligare beskrivning av de olika aktörernas funktioner.

Figur 3.1: Elmarknadens olika aktörer

Källa: Svenska Kraftnät 1, 2000, s. 2

3.3  Elproducenter
Produktionen av råkraft präglas framförallt av en kapitalintensiv
produktion och har betydande stordriftsfördelar på grund av höga
anläggningskostnader. Däremot präglas branschen som helhet av
avtagande skalavkastning. Detta gäller dock enbart på kort sikt och vid
befintlig kapitalstock på grund av att kraftanläggningarna utnyttjas i
rangordning efter kortsiktiga rörliga kostnader. Vad som framförallt skiljer
elproduktion från andra industribransch är att kraften inte går att lagra.54

Elproduktionen varierar således med användningen. Under kalla perioder
är produktionen alltså högre än under varma perioder.55

Elförsörjningen i Norden baseras i huvudsak på vattenkraft, kärnkraft och
kraftvärme. Dessutom kan el produceras med hjälp av oljekondenskraft,

                                          
54 Hjalmarsson, 1990, s. 578
55 Energimyndigheten, 2000, s. 5
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vindkraft och i gasturbiner.56 Elproduktion genom de sistnämnda
alternativen sker emellertid i mindre utsträckning (se tabell 3:1).57

Tabell 3:1 Tillgänglig effekt i de nordiska länderna 31 dec 1999, MW

Danmark Finland Norge Sverige Norden

Installerad effekt totalt 10 934 16 458 27 934 30 885 86 211

Vattenkraft 11 2 937 27 616 16 192 46 756

Kärnkraft - 2 640 - 9 452 12 092

Övrig värmekraft 9 156 10 843 305 5 026 25 330

 Kondens 2 228 3 912 73 452 6 665

 Kraftvärme, fjärrvärme 6 310 3 617 12 2 248 12 187

Kraftvärme, industri 330 2 436 185 841 3 792

Gasturbiner m m 288 878 35 1 485 2 686

Vindkraft 1 767 38 13 215 2 033

Källa: Energimyndigheten 2000, s. 6

De sex största elproducenterna i Norden svarade år 1999 för 241 TWh,
vilket motsvarar ungefär 64 procent av den totala produktionen. Utav den
totala produktionen i Norden stod Sverige för 40 procent och Norge för 33
procent. Svenska Vattenfall var det klart dominerande företaget med en 21-
procentig marknadsandel. Därefter hade Finska Fortum och Norska
Statkraft en 9-procentig marknadsandel var.58  Se vidare tabell 3:2.

I Sverige dominerar tre producenter elmarknaden vilket bidrar till låg
konkurrens och således även till en hög prisnivå (se även tabell 3:3).
Dessutom är ägandestrukturen dem emellan ibland även korsad. Det är

                                          
56 Vattenkraft produceras i vattenkraftverk som omvandlar vattnets rörelseenergi till elektrisk
energi. Kärnkraftverk utnyttjar kärnenergi för elproduktion. Kraftvärme produceras i kraftverk
som producerar både el och värme och finns i anslutning till fjärrvärmenät eller i industriella
processer. För att framställa el med oljekondenskraft används i Sverige framförallt olja. I
kondenskraftverk produceras sedan el med hjälp av en kondensturbin. En gasturbinanläggning
kan liknas vid en ”jetmotor” som driver en generator. Till denna anläggning används i Sverige i
huvudsak eldningsolja. Vindkraft framställs i kraftverk som omvandlar vindens rörelseenergi
till energi. (Energimyndigheten, 2000, s. 7)
57 Energimyndigheten, 2000, s. 5
58 Ibid, s. 31
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exempelvis de största elproducentbolagen som till största delen äger den
svenska kärnkraften.59 Vattenfall och Sydkraft är de två största
elproducenterna, därefter kommer Birka Energi. År 1999 hade de
tillsammans ungefär 85 procent av den totala produktionen i landet.60 I
Norge däremot finns ett hundratal elproducenter, vilket bidrar till att
konkurrensläget är relativt bra. Utav dessa är det emellertid enbart ett tiotal
som ansvarar för ungefär 60 procent utav den totala produktionen. Större
delen av företagen är statligt eller kommunalt ägda.61 Det största och
dominerande företaget är det statsägda Statkraft som år 1999 hade 31
procent av den totala norska marknaden62. I Finland är Fortum och
Pohjolan Voima Oy de två största kraftproducenterna63. I Danmark finns ett
tiotal elproducenter som är organiserade i två stora organisationer, Elsam
och Elkraft. Elföretagen som finns på Jylland och Fyn ingår i Elsam och de
som finns på Själland och Bornholm ingår i Elkraft.64

Tabell 3:2 Nordens största elproducenter år 1999, TWh

Producent Elproduktion 1999 Andel i Norden, %

Vattenfall 79,6 21
Sydkraft 27,5 7
Totalt Sverige 150,5 40

Statkraft 33,5 9
Oslo Energi 8,1 2
Totalt Norge 122,9 33

Fortum 351 9
Pohjolan Voima Oy 20,3 5
Totalt Finland 66,8 18

Elsam 22,8 6
Elkraft 14,2 4
Totalt Danmark 37,0 10

Totalt Nordens största 
Producenter 241 64
Totalt Norden 377,2 100

1 Inklusive 50 % av produktionen i Birka energi

Källa: Energimyndigheten, 2000, s. 32

                                          
59 Persson, 2000, kap. 2.2
60 Ibid, kap. 1.2.3
61 Energimyndigheten, 2000, s. 33
62 Person, 2000, kap. 1.2.3
63 Energimyndigheten, 2000, s. 33
64 Ibid
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Tabell 3:3 Kraftverksföreningens medlemsföretags krafttillgångar jan
2000, MW

Vattenkraft Kärnkraft Öv. värme Vindkraft Summa
Vattenfall AB 8393 5383 529 20 14 324
Sydkraft AB 2349 2372 1148 9 5878
Birka Energi 2304 1298 796 1 4399
Stora Enso Energi AB 929 291 111 0 1331
Skellefteå Kraft 500 61 37 0 598
Graninge 551 0 0 1 552
MoDo Kraft (Holmen Kraft) 247 0 0 0 247
Jämtkraft AB 198 0 0 0 198
Västerås Energi & Vatten AB 44 0 148 0 192
Tekniska Verken i Linköping AB 16 0 150 0 166
Umeå Energi AB 150 0 0 0 150
Uppsala Energi AB 30 0 140 0 143
Norrköping Miljö och Energi AB 12 0 104 0 116
Karlstads Energi AB 24 47 38 0 109
Övriga medlemsföretag 67 0 348 5 420
Summa 15 787 9452 3547 35 28 403

Källa: Kraftverksföreningen, 2000, s. 13

3.4  Elanvändare
Elanvändning omfattar användningen av kraft inom bostäder, industri och
transport.65 Användarna kan numera själva välja från vilken producent de
vill köpa sin kraft. Inom Norden har konkurrens skapats mellan producent-
erna genom att olika varianter av modellen tredjepartstillträde66 har införts.
Modellen ger både producenter och konsumenter möjlighet att använda
nätsystemet. För att få tillgång till näten måste nätanvändarna betala en
nätavgift.67 I Danmark förpliktigas dock inte parterna att komma överens
om tredjepartstillträde. Däremot tillåts inte nätägaren att förhindra
konkurrens, men kan neka till nätanvändning om det råder kapacitetsbrist.
Utöver det utsatta börspriset måste konsumenterna förutom nätavgifter
även betala handelsmarginaler samt avgifter och skatter.68

Kravet från Europeiska Unionen om en öppen elmarknad gäller i första
hand för de konsumenter som konsumerar stora mängder kraft, och gäller
sålunda för Sverige, Finland och Danmark. I Sverige, Norge och Finland

                                          
65 Energimyndigheten, 2000, s. 36
66 Modellen återfinns i det Europeiska eldirektivet 96/92/EC (Third party access)
67 Energimyndigheten, 2000, s. 34
68 Ibid, s. 23
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finns det emellertid redan nu möjlighet för småkunder att fritt byta
elleverantör sedan kravet på timvis mätning ersattes med schablon-
avräkning. Detta ger möjligheter till förbättrad konkurrens i slutanvändar-
ledet.69 För att göra en schablonavräkning används en metod som bygger på
uppskattad konsumentförbrukning över tiden. Den uppskattade
belastningen presenteras i kurvor, så kallade belastningskurvor. Utifrån
dessa kurvor fördelas sedan användningen för varje enskilt hushåll och på
så sätt kan hushållens kostnad beräknas.70

3.5  Förvaltning av de nationella näten
Överföring av el från kraftstationerna till konsumenterna sker via
ledningsnät. Näten brukar delas in i tre nivåer: stamnät, regionala nät samt
lokala nät71. Överföring eller transmission av elenergi på stamnäten präglas
av stordriftsfördelar och klassificeras som naturliga monopol. Stamnätet är
mycket kapitalintensivt med låga rörliga kostnader. Cirka 70 till 75 procent
av kostnaderna utgörs av kapitalkostnader. Även distributionen av elenergi
på regionala och lokala nät karaktäriseras av stordriftsfördelar. Ett
distributionsföretag kan emellertid ha två funktioner, distribution och
försäljning. Eldistributionen är ett naturligt monopol medan försäljnings-
verksamheten inte är det.72 I alla de nordiska länderna finns det stamnäts-
företag som ansvarar för stamnätet och utlandsförbindelserna. Det är i
första hand ägarna till de större kraftverken och till de regionala näten som
är anslutna till stamnätet (220 kV och 400 kV). De regionala näten (70-130
kV samt ibland även 220 kV) transporterar el från stamnätet till lokala nät.
I de lokala näten (högst 20 kV) transporteras el inom distributionsområdet
till hushållskonsumenterna73.74

Det systemansvariga företaget (nätägaren) ansvarar för att landets
kraftbalans75 upprätthålls. Detta sker bland annat genom att det
systemansvariga företaget tecknar avtal med andra företag som vill vara
balansansvariga. De balansansvariga företagen ser timvis till att produktion
och inköp av kraft motsvarar förväntad konsumtion och förväntad
försäljning hos de elanvändare och leverantörer som företaget har balans-
ansvar för. Företaget måste sedan i efterhand gentemot systemansvarigt
                                          
69 Energimyndigheten, 2000, s. 24
70 NUTEK, R 1997:81, s. 23
71 Energimyndigheten, 2000, s. 35
72 Hjalmarsson, 1990, s.578f
73 Hushållskonsumenterna har en normal kraftspänning på 380/220 volt
74 Energimyndigheten, 2000, s. 35
75 Frekvensen är ett mått på balansen i systemet och bör ligga inom ett intervall kring 50,0 Hz
(+/- 0,1 Hz)
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företag ekonomiskt reglera avvikelser i balansen. Denna reglering kan ske
på olika sätt. Dels via bilaterala affärer med andra balansansvariga, dels via
handel på elbörsen.76

I Sverige är det Svenska Kraftnät som har systemansvar, vilket innebär att
de skall upprätthålla den nationella balansen mellan produktion och
förbrukning av el samt utbyte av el med utlandet. Den så kallade balans-
tjänsten är uppbyggd av Svenska Kraftnät för att möjliggöra denna
funktion. Dessutom har Svenska Kraftnät tecknat balansavtal med omkring
femtio aktörer som är balansansvariga.77

Stamnätet i Norge ägs i huvudsak av Statnett SF. Det är även Statnett som
ansvarar för drift och utbyggnad av hela stamnätet samt för förbindelserna
med utlandet. Inom Stattnet finns även en verksamhet som kallas för
reglerkraftsmarknaden och som hanterar balansen mellan produktion och
användning.78

I Finland är det Fingrid Asp som äger stamnätet och har systemansvar.
Dessutom ansvarar även Fingrid för utlandsförbindelserna och balans-
ansvaret. Balansansvaret i Finland liknar det svenska och det finns
omkring 20 balansansvariga företag.79

I Danmark däremot har de två stamnätsföretagen Eltra och Elkraft
systemansvar på Jylland/Fyn respektive på Själland/Bornholm. Eltra och
Elkraft äger, liksom övriga stamnätsföretag i Norden, 400 kV-näten och
näten för utlandsförbindelserna. Dessutom ansvarar även de system-
ansvariga företagen i Danmark för leveranskontroll av grön el, i och med
att det i Danmark är lagstiftat att alla elanvändare måste köpa en viss andel
miljövänlig el.80

3.6  Elhandelsföretag
Innan elmarknaden öppnades upp för konkurrens var det de traditionella
elbolagen som distribuerade el till slutkunderna.  I Sverige har dessa
elbolag delats upp i nät- och elhandelsföretag och på så sätt blivit en viktig
del utav införandet av konkurrens. I Norge och Finland däremot är det
enbart redovisningen mellan de båda funktionerna som måste separeras.
Elanvändarna i Sverige, Norge och Finland kan välja från vilket
                                          
76 http://www.svk.se/docs/balanstjanst/frameset_balansansvar.html
77 Svenska Kraftnät 1, 2000, s. 6
78 Energimyndigheten, 2000, s. 28
79 Ibid
80 Ibid



Elmarknaden

26

elhandelsföretag de vill köpa sin elkraft, men de måste använda det
nätföretag som har monopol inom det området där elen skall distribueras.81

Elhandelsföretagen köper el från elproducenterna och säljer sedan elen till
elanvändarna.82 Elhandelsföretagen kan ha rollen både som återförsäljare
(elleverantör), och/eller balansansvarig. Det innebär sålunda att ett
elhandelsföretag både kan handla med fysiskt kraft och bedriva finansiell
handel på börsen. Ofta sker båda verksamheterna inom samma företag. Ett
elhandelsföretag som exempelvis åtagit sig att leverera kraft till en kund
för ett visst pris inom en viss tidsperiod kan på grund av prisfluktuationer
tvingas leverera kraft för ett billigare pris än de själva varit tvungna att
betala. I sådana situationer kan företaget eventuellt minska sin förlust
genom finansiell handel på spotmarknaden83.84

Antalet elhandels- och nätföretag på elmarknaden är generellt sett stort i
Norden. Däremot går trenden mot att antalet aktörer i framtiden troligtvis
kommer att sjunka på grund av den aggressiva konkurrensen. Således
skiljer sig marknadssituationen åt för elproducenter och elhandelsföretag.85

3.7  Handel på den nordiska elbörsen
Tanken med dagens elmarknad är att el skall kunna köpas och säljas som
vilken annan vara som helst. Efter det att kunderna betalat nätavgiften skall
el i princip kunna köpas via Internet. Kunderna har således möjlighet att
själva söka upp de elproducenter som kan erbjuda lägst pris. Handel via
elbörsen innebär dessutom fördelar i form av lägre transaktionskostnader
jämfört med handel via bilaterala avtal.86

Den nordiska elbörsen, NordPool, etablerades 1993 och var då dotterbolag
till norska Statnett SF. Under våren år 2000 slogs NordPools spotmarknad
ihop med EL-EX87 till NordPool nordisk Elspot och ägs till 25 procent
vardera av NordPool, Statnett, Svenska Kraftnät och Fingrid.88 NordPool är
en organiserad marknadsplats för handel med el och består av en
spotmarknad och en justeringsmarknad för fysisk handel. Dessutom består

                                          
81 Energimyndigheten, 2000, s. 34ff
82 Ibid
83 För ytterligare information om spotmarknaden se vidare kapitel 3.7
84 Svenska Kraftnät 1, 2000, s. 2
85 Energimyndigheten, 2000, s. 34ff
86 Energimyndigheten, 1998, s. 41
87 EL-EX bildades i mars år 1999 och ägs av Svenska Kraftnät och den finska systemoperatören
Fingrid. EL-EX är en mindre elbörs för balansjustering.
88 Svenska Kraftnät 1, 2000, s. 3
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NordPool även av en terminsmarknad för finansiell handel.

Spotmarknaden är NordPools marknad för fysisk leverans av elkraft. Där
handlar norska, svenska, finska och danska aktörer med timkontrakt för
leverans nästa dygn. Aktörerna skickar in sina anbud för köp eller
försäljning varje förmiddag. Anbuden görs för varje timma inför det
kommande dygnet. Då spotmarknaden stänger klockan 12.00 hålls auktion.
Utav det aggregerade utbudet och den aggregerade efterfrågan konstrueras
utbuds- och efterfrågekurvor. Systempriset sätts sedan efter jämviktläget
och är det pris som gäller vid köp och försäljning.89

Sedan mars år 1999 bedriver EL-EX en justeringsmarknad för aktörer i
Finland och Sverige. EL-EX öppnar upp för handel då NordPools
spotmarknad stängt. Aktörerna får på så sätt möjlighet att slutbalansera
sina kontrakt för att kunna skydda sig mot oförutsedda händelser som skett
efter det att spotmarknaden stängt.90 Handel på EL-EX balansjusterings-
marknad kan ske upp till två timmar innan leverans.91

Terminsmarknaden är en rent finansiell marknad och utgör en marknad där
aktörerna kan säkra priser och sprida risker på samma sätt som på andra
terminsmarknader. Ett terminskontrakt är ett avtal som görs mellan köpare
eller säljare och elbörsen om leverans av en bestämd mängd kraft till ett
bestämt pris. Skillnaden mellan priset på börsen vid tidpunkten för
leverans och priset vid tidpunkten för köp avgör sedan om resultatet blir
vinst eller förlust92. Priserna på spotmarknaden utgör en underliggande
referens för terminspriserna.93 Aktörerna på terminsmarknaden kan
prissäkra köp och försäljning av kraft upp till tre år framåt i tiden94.

Det pris som bildas på Spotmarknaden är inte det pris som elanvändarna
betalar. Ofta har elanvändarna bundit sig att köpa kraft inom en viss
tidsperiod till ett visst pris. Sedan är det elhandelsföretagen som har
leveransavtal med användarna och ansvarar för leveransen. Elhandels-
företaget köper efter hand kraft på Spotmarknaden för direktleverans. Det
pris som fastställs på Spotmarknaden är det pris som elhandelsföretaget
betalar för kraften. Har användarna kontrakt på billigare el än det pris
elhandelsbolaget måste betala på spotmarknaden blir det en förlustaffär för

                                          
89 Svenska kraftnät 1, 2000, s. 8f
90 Ibid
91 Energimyndigheten, 2000, s. 27
92 Ibid, s. 22f
93 Energimyndigheten, 1998, s. 42
94 NUTEK, R 1997:81, s. 26
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elhandelsbolaget och vice versa.95

Olika priser kan uppstå i olika områden vilket beror på olika faktorer,
exempelvis kan högre konkurrens eller större mängder nederbörd pressa
ner priserna på Spotmarknaden inom ett område. Då områdespriserna
skiljer sig från det totala systempriset uppstår handel mellan de olika
prisområdena. Men på grund av fysiska överföringsbegränsningar
länderna/ områdena emellan jämnas dessa prisskillnader inte alltid ut, och
då bildas olika prisområden.96

                                          
95 Intervju med Jonas Pettersson, Östkraft, december år 2000
96 Energimyndigheten, 2000, s. 23
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4 . Prisområdesproblematiken

4.1  Orsaker till prisområdesproblematiken
För att beräkna systempriset används samtliga bud från de nordiska
aktörerna och beräkningarna sker utan att hänsyn tas till eventuella
överföringsbegränsningar i nätsystemen. Områdespriset däremot beräknas
utifrån utbud och efterfrågan i respektive område. Dessutom inkluderas
nettoeffekten av eventuell export och import. Vid ett lägre områdespris i
förhållande till systempriset kommer kraft att exporteras till de områden
där priset överstiger systempriset. Denna handel kommer att fortgå fram till
dess att områdespriserna nått jämvikt eller fram till dess att all
överföringskapacitet är fullt utnyttjad. Om den bristande nätkapaciteten
stoppar handeln uppstår en flaskhals i distributionen mellan de olika
områdena och priserna förblir differentierade. Dessa prisskillnader utgör
sedan de olika områdespriserna.97 Detta innebär att om det råder
kapacitetsbrist mellan olika områden kommer inte systempriset att
sammanfalla med det verkliga områdespriset. Skillnaden mellan
systempriset och områdespriset är det så kallade kapacitetspriset. Om
områdespriserna inte skiljs åt eller om de fysiska överföringskapaciteterna
tillåter önskad mängd av import och export mellan de olika områdena
kommer ett och samma pris att råda inom alla områden. Det existerar
således enbart ett prisområde där systempriset är lika med områdespriset
och kapacitetspriset är lika med noll.98 Kapacitetsbristen i nätförbindelserna
är ett problem framförallt på grund av att den orsakar begränsningar i
konkurrensen99.

Som redan nämnts i inledningskapitlet har prisområdesproblematiken i
Norden inte uppdagats förrän under det senare halvåret år 2000.
Anledningen till prisområdesproblematiken är framförallt att det i Norge
finns en stor produktionspress och en hård konkurrens. Denna norska
marknadsstruktur i kombination med stora mängder nederbörd under det
gångna året har lett till låga priser i Norge. I Sverige däremot existerar inte
denna hårda konkurrens mellan elproducenterna. Dessutom har kärnkrafts-
produktionen minskats som en följd av den höga vattennivån. Områdes-
priserna i Sverige har till skillnad från i Norge varit relativt höga. Norge
vill således gärna exportera kraft till högprisområden, så som till Sverige,
                                          
97 Persson, 2000, kap. 1.2.1
98 Energimyndigheten, 2000, s. 22
99 Bergman, 1997, Ekonomisk Debatt 7, s. 411f
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medan Sverige gärna vill importera billig kraft från Norge. I lägen som
detta räcker inte överföringskapaciteten till. Dessa begränsningar i
överföringskapaciteten leder till en uppdelning av den nordiska
elmarknaden. I och med denna uppdelning blir den relevanta marknaden
mindre (varje prisområde blir en egen marknad) och de stora producent-
erna får större marknadsmakt. Slutpriserna för konsumenterna påverkas av
de olika områdespriserna och blir i förlängningen högre än om hela den
nordiska elmarknaden skulle fungera som en gemensam marknad.
Dessutom finns det risk att kapacitetsbegränsningarna i näten kan leda till
effektivitetsbrist100. Allt detta kan i sin tur leda till att förtroendet för den
nordiska elmarknadsmodellen urholkas.101

Hur många prisområden som uppstår beror på hur landet själv och
grannländerna tillsammans väljer att organisera elmarknaden. Norge är
numera indelat i två prisområden på grund av en låg överföringskapacitet
mellan norr och söder. Tidigare var prisområdena i Norge inte fastställda
och kunde variera. I Sverige har problemet med kapacitetsbrist och
varierande områdespriser lösts genom att Svenska Kraftnät organiserar så
kallade motköp (se vidare kapitel 4.2). Således bildas inte olika spotpriser
inom landet och hela Sverige kan ses som ett prisområde. Detsamma gäller
för Finland, Jylland/Fyn och Själland som också kan betraktas som ett
prisområde var för sig.102

4.2  Potentiella lösningar på flaskhalsproblemet
De systemansvariga myndigheterna i respektive område är ålagda att
hantera flaskhalsar i nätet. Flaskhalsar hanteras på olika sätt i olika länder.
Svenska Kraftnät använder sig av motköp för att eliminera interna flask-
halsar, medan norska Statnett använder sig av kapacitetsavgifter. Även
flaskhalsar på överföringsförbindelserna mellan Sverige och Norge
hanteras med hjälp av kapacitetsavgifter.103

Motköpsprincipen innebär att stamnätsoperatören kommer överens med
aktörer på en eller båda sidor av en flaskhals att reglera produktionen så att
överföringsbehovet blir lägre eller lika med kapaciteten. En producent i ett
överskottsområde får en kompensation, genom att han får köpa mot-
svarande volym från stamnätsoperatören till ett lägre pris än priset på
Spotmarknaden. En producent i ett underskottsområde får en kompensation

                                          
100 Angående effektivitetsbrist se kapitel 3.1.2
101 Intervju med Jonas Pettersson, Östkraft, december år 2000
102 Persson, 2000, kap. 1.2.1
103 NUTEK, R 1997:81, s. 42f
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för att öka sin produktion, genom att han får sälja motsvarande volym till
stamnätsoperatören för ett högre pris än priset på Spotmarknaden.
Motköpsprincipen innebär emellertid högre kostnader för den system-
ansvarige. En viktig egenskap med motköpsprincipen är dock att
marknadspriset blir detsamma i hela området.104

Kapacitetsavgifterna innebär att stamnätsoperatören inför en extra avgift
för transport på ett nätavsnitt för att förmå producenter och konsumenter
att anpassa sig till existerande kapacitetsbrister105. Avgifterna sätts på ett
sådant sätt att överföringsbehovet minskar så mycket att flaskhalsen
försvinner. Intäkter från kapacitetsavgiften, som nätoperatören mottager, är
lika med överförd kvantitet genom flaskhalsen multiplicerat med
prisskillnaden mellan prisområdena. Skillnaden mellan områdespriserna
motsvarar kapacitetsavgiften mellan områdena.106 Det största problemet
med kapacitetsavgifter är att konkurrensen på elmarknaden blir lidande. Ju
lägre transportkostnaderna generellt är, ju fler aktörer har tillträde till
marknaden. Ett sätt att eliminera problemet är att bygga ut överförings-
kapaciteten på näten så det aldrig uppstår någon trängsel.107 Detta kan dock
skapa motsättningar på grund av att vissa av marknadens aktörer har ett
intresse av kapacitetsbristen i distributionssystemet. Kapacitetsbristen kan
förutom att hindra potentiella konkurrenter att träda in på den nationella
marknaden även ”skydda” den inhemska produktionen från utländsk
konkurrens (det vill säga protektionism).

4.3  De olika prisområdena
Prisområdena i Norden består huvudsakligen av Norge 1 och Norge 2,
Sverige, Finland och Danmark-väst och Danmark-öst. Ibland uppstår dock
fortfarande vissa prisskillnader inom framförallt Norge 2 (Trondheim och
Tromsö). Detta går att se på de prisdifferenser som uppstod i oktober,
november och december år 2000. Danmark bestod fram till oktober år
2000 endast av ett område (Jylland och Fyn). Den östra delen, bestående av
Själland och Bornholm, anslöts således i oktober år 2000. Dessa områden
har olika områdespriser och saknar än så länge en direktförbindelse.

Tabell 4:1 visar de olika prisområdena i Norden från januari år 2000 till
januari år 2001. Generellt sett är priserna i Norge lägre än systempriset
medan de övriga länderna har en högre prisnivå. Dessutom förekommer

                                          
104 NUTEK, R 1997:81, s. 42f
105 Bergman, 1997, s. 411f
106 NUTEK, R 1997:81, s. 42f
107 Bergman, 1997, s. 411f
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stora prisfluktuationer över tiden. Priserna är exempelvis betydligt lägre
under sommarmånaderna då mindre energi förbrukas. Det existerar även
stora prisskillnader, inte bara under året utan även från år till år. Detta
beror till stor del på skiftningar i väderförhållandena. Vid en jämförelse går
det att se att systempriset i januari år 2000 var betydligt lägre (131,65
NOK/MWh) än i januari år 2001 (168,63 NOK/MWh).

Tabell 4:1 Områdespriser i Norden från jan 2000 till jan 2001 NOK/MWh

Månad/år Oslo Trondheim Tromsö Sv. Fin. DK-väst DK-öst System

Jan/00 124,04 141,20 141,20 151,51 151,51 144,20 - 131,65
feb 104,27 104,55 104,55 104,66 104,66 115,96 - 104,46
mars 92,09 96,69 96,69 100,01 101,44 118,04 - 95,59
april 103,11 103,73 103,74 105,98 106,06 129,86 - 104,32
maj 61,09 76,83 76,83 116,99 117,43 137,66 - 77,99
juni 75,27 80,95 80,95 104,29 104,72 120,37 - 86,21
juli 48,61 42,05 42,05 64,66 79,93 84,08 - 51,95
aug 75,84 61,64 61,64 95,00 118,35 135,02 - 79,31
sep 103,88 97,77 97,77 133,22 150,26 164,73 - 113,95
okt 118,93 130,13 126,01 130,04 133,96 147,74 146,22 123,58
nov 131,21 140,89 136,90 137,56 137,56 148,74 152,22 134,12
dec 135,15 141,04 140,77 141,17 141,17 150,49 142,86 137,74
jan/01 168,71 168,23 168,23 168,72 168,61 170,05 188,31 168,63

Källa: NordPool, http://www.nordpool.com/elspot/monthly_prices.html (februari 2001)

Diagram 4:1 visar vilka prisskillnader som uppstått mellan Sverige och
Norge 1 sedan år 1996 då Sverige anslöts till den nordiska elmarknaden.
Då skillnaderna i diagram 4:1 är större än noll är prisnivån högre i Sverige
än i Norge 1 och vice versa. Diagrammet visar att efter mitten av år 1999
har priserna legat på en konstant högre nivå i Sverige jämfört med i Norge.
Dessa stora prisområdesskillnader under år 2000 visas tydligare i diagram
4:2. I början av året, under vecka fyra, var skillnaden över 125 SEK/MWh,
därefter dröjde det fram till början av april innan några stora prisskillnader
kunde noteras. Prisskillnaderna uppstod, som redan nämnts, bland annat
som en följd av stora mängder nederbörd.
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Diagram 4:1 Prisjämförelse mellan prisområde Sverige och Norge 1
(Oslo), veckodata från januari 1996 till och med december 2000,
SEK/MWh

Källa: NordPool spotpriser, december 2000, samt egen bearbetning

Diagram 4:2 Prisjämförelse mellan prisområde Sverige och Norge 1
(Oslo), veckodata från januari till december år 2000, SEK/MWh

Källa: NordPool spotpriser, december 2000, samt egen bearbetning
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5 . EMPIRISK UNDERSÖKNING

I och med liberaliseringen av den nordiska elmarknaden och den ökade
handeln länderna emellan var tanken att hela den nordiska elmarknaden
skulle kunna agera som en gemensam marknad. Enligt definitionen av
relevant marknad skulle det kunna hävdas att hela Norden är den optimala
relevanta elmarknaden. Detta sammanfaller emellertid inte med hur
verkligheten ser ut. I och med den existerande kapacitetsbristen i
nätsystemen uppstår mindre separata delmarknader. Idag kan således varje
prisområde betraktas som en egen marknad i och med att potentiella
konkurrenter hålls borta från marknaden. Detta innebär vidare att på de
marknader där enbart ett fåtal stora företag agerar är konkurrensen låg. Det
finns emellertid även områden/marknader där ett stort antal företag agerar
och konkurrensnivån är hög. Om idén med en gemensam nordisk marknad
förverkligas skulle de stora elproducenterna få mindre marknadsmakt i och
med att den relevanta marknaden skulle bli större. Då situationen idag ser
annorlunda ut är frågan hur stor marknadsmakt de svenska elproducenterna
egentligen har på den svenska elmarknaden. Nedan följer uträkningar med
hjälp av olika metoder.

5.1  Koncentrations grad och Herfindahl index
För att med hjälp av koncentrationsgrad och Herfindahl index analysera
marknaden använder jag data som anger summan av elproducenternas
krafttillgångar. Det är inte den mängd elkraft de har producerat utan den
mängd de har möjlighet att producera. I och med att el inte går att lagra och
produktionen fluktuerar under året är detta mått något bristfälligt. Även om
kapacitetsmåttet inte visar hur mycket ett företag verkligen producerar och
säljer, visar måttet den totala kapaciteten ett företag har. Detta ger också en
inblick i hur stort företaget är. Således har jag ansett att kapacitetsmåttet är
relevant att använda för att avgöra de olika elproducenternas marknads-
andelar. Siffrorna som använts till uträkningarna återfinns i tabell 3.3.

Vid uträkningarna av CR4 används de fyra största företagen på marknaden.
Först fastställs varje företags marknadsandelar, vilka grundas på det
relevanta företagets krafttillgångar i förhållande till de totala kraft-
tillgångarna på marknaden. Därefter adderas de fyra största företagens
marknadsandelar. Herfindahl index sedan är marknadsandelarna för varje
företag i kvadrat. I tabell 5.1 nedan visas resultaten från uträkningarna.
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Tabell 5:1 Marknadsandelar % och Herfindahl index

Nr. Företag ΣΣΣΣ Krafttillgångar MW Marknadsandelar %   Herfindahl index
1. Vattenfall AB 14 324 50,43 2543,19
2. Sydkraft AB 5878 20,68 427,66
3. Birka Energi 4399 15,49 239,94
4. Stora Enso Energi AB 1331 4,69 22
5. Skellefteå Kraft 598 2,11 4,45
6. Graninge 552 1,94 3,76
7. MoDo Kraft (Holmen Kraft) 247 0,869 0,755
8. Jämtkraft AB 198 0,697 0,486
9. Västerås Energi & Vatten AB 192 0,676 0,46
10. Tekniska Verken i Linköping AB 166 0,585 0,342
11. Umeå Energi AB 150 0,528 0,279
12. Uppsala Energi AB 143 0,504 0,254
13. Norrköping Miljö och Energi AB 116 0,408 0,167
14. Karlstads Energi AB 109 0,384 0,148
15. Övriga medlemsföretag 420 1,48 2,19
Summa 28 403 100 H = 3246,081

Källa: Egen bearbetning, bygger på tabell 3:3

Av uträkningarna ovan kan följande konstateras,

CR4 = 50,43 + 20,68 + 15,49 + 4,69 = 91,29

För att bedöma huruvida uträkningarna av CR4 tyder på
marknadsdominans eller ej används antagandet i kapitel 2.4.1. Det innebär
följaktligen att om CR4 är högre än 75 procent råder marknadsdominans
och om CR4 är mindre än 40 procent råder ingen marknadsdominans.
Därmed går det att konstatera att de fyra största elproducenterna i Sverige
har en dominant ställning.

En enkel jämförelse kan görs med Norge, där cirka tio producenter
ansvarar för cirka 60 procent av den totala produktionen i landet (se kapitel
3.3). Det innebär följaktligen att till och med CR8 i Norge skulle
understiga en 75 procentig marknadsandel. Enligt denna metod har således
de största företagen i Norge ingen marknadsdominans.

För att med hjälp av Herfindahl index avgöra om ett enskilt företag har
dominant ställning används definitionerna i kapitel 3.5. Enligt
uträkningarna i tabell 5.1 framgår att endast ett företag på den svenska
elmarknaden kan anses vara högt koncentrerad (d.v.s. över 1800) och det
är Vattenfall AB. Inget av de övriga företagen har en koncentration som
överstiger gränsen för lågt koncentrerade marknader (d.v.s. inget av de
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övriga företagen överstiger 1000). Det innebär således att inga företag
befinner sig inom graderingen för moderat koncentrerade företag (d.v.s.
mellan 1000 och 18000).

I den fortsatta analysen kommer jag enbart att studera företag med hög
koncentrationsgrad. Enligt CR4 har de fyra största företagen en klar
marknadsdominans, enligt Herfindahl index är det däremot enbart ett
företag som besitter den ställningen på marknaden. För att gardera mig
kommer jag dock fortsättningsvis att utgå ifrån de tre största företagen
(Vattenfall AB, Sydkraft AB samt Birka Energi). Detta val har jag gjort
med motiveringen att, för det första visar koncentrationsgraden (CR4) på
marknadsmakt även då det fjärde största företaget exkluderas och enbart de
tre största företagen tas med i beräkningen. För det andra finns det risk att
även de två näst största företagen agerar som oligopolister på grund av att
de dels har betydligt större kapacitet än övriga företag på marknaden, dels
agerar i nära samarbete med varandra. Det nära samarbetet beror till stor
del på att ägandestrukturen av de stora kraftanläggningarna är korslagd108.

5.2  Lerner index
Vid användandet av Lerner’s index används data om företagets
marginalkostnad och produktionspris. Det är ofta mycket svårt att erhålla
information som möjliggör en korrekt uträkning av företagets marginal-
kostnadskurva. Till stor del beror detta på företagens vilja att skydda sin
produktion mot konkurrens. Därför måste istället en skattning av
företagens marginalkostnad göras. För att möjliggöra denna skattning har
jag använt mig av genomsnittskostnader som tagits fram av
Energimyndigheten. Dessa kostnader återfinns nedan i tabell 5:2 och är
beräknade som ett genomsnitt per kraftslag.

Inom det kraftslag som i litteraturen oftast benämns ”övrig värmekraft”
inkluderas el som produceras med kol- eller oljekondens, kraftvärme i
industri och fjärvärmenät samt med gasturbiner, se tabell 3:1. Kostnaden
för denna värmekraft fluktuerar kraftigt beroende på kraftslag och aktuell
bränsleanvändning. För att kunna ange en relevant skattad genomsnitts-
kostnad för ”övrig värmekraft” används genomsnittskostnaderna för
respektive kraftslag. Genomsnittskostnaderna multipliceras sedan med
andelen av respektive värmekraftslag inom respektive företag, se tabell
5:3.

                                          
108 Till exempel ägs de stora kärnkraftverken, Ringhals, Forsmark samt OKG
(Oskarshamnsverket), till största delen av Vattenfall, Sydkraft och Birka Energi
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För att kunna skatta den totala marginalkostnaden för varje företag krävs
förutom genomsnittskostnader för respektive kraftslag även information
om hur stor andel respektive kraftslag har inom det aktuella företaget.
Även denna information har varit svår att erhålla. Sålunda används även i
detta sammanhang kraftverksföreningens uträkningar av medlems-
företagens krafttillgångar i januari år 2000 (tabell 3:3).

Tabell 5:2 Rörliga produktionskostnader i befintligt elproduktionssystem,
öre per kWh

Källa: Energimyndigheten, 2000, s. 21

Tabell 5:3 Tillgänglig värmekraft i Sverige december 1999, MW och
öre/kWh

Övrig värmekraft MW % skattad AC skattad MC
Kondens 452 9 25 2,25

Kraftvärme, fjärrvärme 2248 45 10,50 4,725

Kraftvärme, industri 841 16 7,50 1,2

Gasturbiner mm 1485 30       47 14,1

Totalt 5026 100 90 öre/kWh 22,275 öre/kWh

Källa: Energimyndigheten 2000, s. 6, samt egen bearbetning
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För att skatta den totala marginalkostnaden för de tre elproducenter jag
avser att analysera har följande uträkningar gjorts. Efter att ha räknat ut
den skattade marginalkostnaden för varje kraftslag (tabell 5:4) har varje
summa multiplicerats med hur stor andel varje kraftslag utgör av den totala
elproduktionen inom respektive företag (tabell 5:5). Resultaten redovisas i
tabell 5:6.

Tabell 5:4 Skattad marginalkostnad för elproduktion, öre/kWh

MC
Vattenkraft 4,5

Kärnkraft 8

Övrig värmekraft 22,275

Vindkraft 5

Källa: Energimyndigheten, 2000, s. 21, samt egen bearbetning

Tabell 5:5 Andel av total elproduktion i procent

Vattenkraft Kärnkraft Öv. värme Vindkraft Summa

Vattenfall AB 59 37 3 1 100

Sydkraft AB 40 40 19 1 100

Birka Energi 52 29 18 <1 100

Källa: Egen bearbetning, bygger på tabell 3:3

Tabell 5:6 Skattad MC för elproducenterna, Vattenfall AB, Sydkraft AB
samt Birka Energi, öre/kWh

Skattad MC
Vattenfall AB 6,33

Sydkraft AB 9,28

Birka Energi 8,72

Källa: Egen bearbetning, bygger på tabell 5:4 och tabell 5:5
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För att kunna göra beräkningar med hjälp av Lerner index behövs även
uppgifter om elpriset. Då jag använder övrig data från år 2000 väljer jag att
även använda det genomsnittliga systempriset för Sverige från samma år.
Problemet med att använda systempriset i detta samanhang är att det inte
alltid är det priset som konsumenterna möter. På grund av problem att
erhålla dessa prisuppgifter har jag ändå valt att använda mig av
systempriset. Systempriset som mått i detta sammanhang är dock inte helt
inkorrekt då det är det pris som elhandelsföretagen betalar. Det totala
svenska områdespriset år 2000 var 120,42 SEK/MWh. Som en jämförelse
bör dock nämnas, vilket också går att se i tabell 4:1, att det totala nordiska
systempriset endast uppgick till 107,95 SEK/MWh. Ett annat problem med
att använda systempriset i detta sammanhang är att priserna fluktuerar även
från år till år, vilket jag dock fortsättningsvis bortser ifrån.

För att räkna ut Lerner index används priset 120,42 SEK/MWh minus den
skattade marginalkostnaden för aktuellt företag, delat med priset. Då
systempriset anges i SEK/MWh och marginalkostnaden anges i öre/kWh
fick systempriset göras om, vilket gav; 12,042 öre/kWh. Lerner index ger
således följande resultat;

Vattenfall AB � L = (12.042 – 6,33) / 12.042 = 0,474

Sydkraft AB � L = (12.042 – 9,28) / 12.042 = 0,229

Birka Energi � L = (12.042 – 8,72) / 12.042 = 0,276

Om Lerner index är lika med noll råder fullständig konkurrens. Om indexet
däremot ger ett positivt resultat innebär det att företaget har marknads-
dominans. Från uträkningarna går det således att utläsa att alla tre
företagen har någon grad av marknadsmakt i och med att Lerner index
uppvisar positiva värden. För att kunna göra en djupare analys bör
emellertid även efterfrågeelasticiteten definieras för de olika företagen.

För att räkna ut efterfrågeelasticiteten har jag använt mig av följande
ekvation:

(P-MC)/P = -1/e

vilket ger:

Vattenfall AB � (12.042 – 6,33) / 12.042 = -1/e � e = -2,109

Sydkraft AB � (12.042 – 9,28) / 12.042 = -1/e � e = -4,367

Birka Energi � (12.042 – 8,72) / 12.042 = -1/e � e = -3,623
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Ju lägre efterfrågans priselasticitet är, ju högre grad av marknadsmakt och
ju högre pris kan företaget sätta på sina produkter (se kapitel 2.4.3). Detta
innebär att resultaten från uträkningarna ovan visar att både Vattenfall AB,
Sydkraft AB samt Birka Energi har en hög grad av marknadsmakt och att
priset är högre än det pris som skulle råda på en marknad med fullständig
konkurrens.

I tabell 5:7 redovisas de samlade resultaten från uträkningarna.

Tabell 5:7 Resultat: Lerner index och efterfrågans priselasticitet

Lerner index  Efterfrågans priselasticitet

Vattenfall AB 0,474 - 2,109

Sydkraft AB 0,29 - 4,367

Birka Energi 0,276 - 3,623

Källa: Egen bearbetning
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6 . AVSLUTANDE ANALYS

Genom införandet av konkurrens skulle de största kraftföretagens
marknadsmakt minska och således även deras möjligheter att reglera
priserna.109 Detta har emellertid inte skett i nämnvärd utsträckning, priserna
har relativt sett sjunkit men företagskoncentrationen är fortfarande hög. Då
det existerar flaskhalsar i överföringssystemen mellan de nordiska länderna
har handeln inte utvecklats i önskad riktning. Den bristande överförings-
kapaciteten leder till att olika delmarknader uppstår och att de stora
elproducenterna till största delen agerar på små marknader. Detta framgår
tydligt då olika prisområden uppstår inom den nordiska elmarknaden. I och
med detta problem har fortfarande de stora elproducenterna i Sverige en
betydande marknadsmakt.

Utifrån resultaten i föregående kapitel framgår att CR4 för de fyra största
förtagen i Sverige är hög. Även då det fjärde största företaget exkluderas
överstiger koncentrationsgraden 75 procent. Däremot uppvisar Herfindahl
index ett annat resultat. Det är då enbart Vattenfall AB vars marknads-
andelar i kvadrat överstiger 1800, vilket är gränsen för hög koncentration.
De övriga företagen är alla lågt koncentrerade, det vill säga inget av övriga
företag på marknaden har ett indexvärde som överstiger 1000. Jag valde de
tre största elproducenterna på den svenska elmarknaden för att göra en
djupare analys, det vill säga Vattenfall AB, Sydkraft AB och Birka Energi.

Resultatet från uträkningarna med hjälp av Lerner index visar att alla tre
företagen använder sig av en prissättning som överstiger den som skulle
råda vid fullständig konkurrens. På en marknad med fullständig
konkurrens skulle Lerner index ha varit lika med noll. I och med att
indexet istället är positivt för alla tre företagen tyder detta på att företagen
tillämpar oligopolprissättning. Dessutom uppvisade efterfrågeelasticiteten
mycket låga siffror (mellan -2 och -4), vilket tyder på detsamma.

Koncentrationsgraden ger en övergripande bild av hur de största företagens
marknadsstruktur ser ut. Däremot visar den inte hur stor marknadsmakt det
enskilda företaget har. För att avgöra det enskilda företagets marknads-
dominans är det således bättre att använda Herfindahl index. Resultatet
från uträkningarna visade att även om CR4 påvisade en hög
koncentrationsgrad var det bara Vattenfall AB som enligt Herfindahl index
var högt koncentrerad. Problemet med dessa två metoder är att de endast
                                          
109 Bergman, 1997, s. 410f
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ger en anvisning om marknadssituationen utan att beskriva företagens
agerande. Även om ett företag har marknadsmakt betyder det inte att
företaget agerar som en monopolist. För att avgöra om ett företag agerar
som en monopolist (eller i det aktuella fallet som oligopolister) behövs
grundligare uträkningar. En av de enklare metoderna är Lerner index.
Detta index ger oss en fingervisning om hur företagen sätter sina priser i
förhållande till marginalkostnaden. Jag använde mig av en skattad
marginalkostnad och av det svenska områdespriset från år 2000 för att göra
uträkningarna. Utifrån resultatet gick det sedan att även få fram
efterfrågeelasticiteten. Däremot var det inte möjligt att med hjälp av dessa
siffror visa sambandet mellan Lerner index och Herfindahl index. Detta
beror troligtvis på begränsningarna i datamaterialet. Under antagandet att
sambandet mellan prisnivå och marginalkostnad är den avgörande
indikatorn på marknadsdominans kan det vara av stor betydelse att kunna
göra skattningar även då marginalkostnaden inte går att identifiera. Till
detta kan Bresnahan-Lau modellen användas. För att möjliggöra dessa
skattningar behövs tillgång till data för att kunna identifiera den residuala
efterfrågekurvan. För att identifiera efterfrågekurvan för ett elproduktions-
företag behövs variabler som beskriver, dagens längd, temperatur och
produktionsvolym. Information angående dagens längd och temperatur är
lätt att erhålla. Däremot visade det sig vara svårt att erhålla data om
produktionsvolymen för de aktuella företagen. Företagen var villiga att
dela ut årsdata men däremot inte månads- eller veckodata. I många fall
antas det vara lättare att erhålla information om produktionsvolym än om
marginalkostnad, vilket visade sig vara felaktigt i detta fall. Hade
informationen varit tillgänglig skulle troligtvis skattningar med hjälp av
Bresnahan-Lau modellen gett ett mer exakt resultat. Detta på grund av att
de skattningar jag gjort för att få fram marginalkostnaden bygger på
genomsnittskostnader och krafttillgångar och är därmed inga exakta
siffror. Det innebär dock inte att de är irrelevanta.

I både Lerner index eller Bresnahan-Lau modellen används priset i
förhållande till marginalkostnaden för att avgöra om företaget agerar som
en monopolist (oligopolist) eller ej. Detta är givetvis korrekt, men ett pris
högre än marginalkostnaden innebär inte självkart monopolprissättning.
Endast företag som agerar på en marknad med fullständig konkurrens har
ett pris som är lika med marginalkostnaden. De vinstmaximerar således där
priset är lika med marginalintäkten som i sin tur är lika med marginal-
kostnaden (P=MR=MC). En konkurrensutsatt marknad betyder inte att det
är en marknad med fullständig konkurrens. Priset kan således överstiga
marginalkostnaden utan att företaget gör oskäliga monopolvinster eller
missbrukar en dominerande ställning. För att analysera marknadsmakt är
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det därför viktigt att även beakta förekomsten av inträdeshinder. Även om
inte företagen själva påverkar förekomsten av inträdeshinder, påverkas
deras marknadssituation. Ett inträdeshinder som är av avgörande betydelse
på den nordiska elmarknaden är de existerande flaskhalsarna i överförings-
näten. Dessa flaskhalsar existerar inte enbart mellan de olika länderna utan
även inom länderna. Det är däremot lättare att göra justeringar för att
utjämna prisnivåerna inom länder än mellan länder. På den nordiska
elmarknaden har detta problem uppdagats först då de norska elproducent-
erna kunnat producera kraft till betydligt lägre priser än de övriga nordiska
kraftföretagen. I och med att kapacitetsbristen i utlandsförbindelserna
existerar hindras utländska företag att slå sig in på den svenska marknaden
och således hindras konkurrensen. De svenska producenterna har då
oligopol och kan sälja sin elkraft till ett högre pris än om billig kraft från
Norge skulle kunna importeras obehindrat. Då priset på den nordiska
elbörsen sjunker kan de svenska producenterna strypa sin egen produktion
för att minska utbudet och på så sätt hålla prisnivån uppe. Som systemet
idag är utformat leder för låga priser till spänningsfall i överföringen och i
värsta fall till strömavbrott för konsumenterna. För att kunna öka
konkurrensen på marknaden och kunna pressa ner priserna utan att riskera
elkvalitén krävs att kapaciteten i näten höjs. Det bör dock noteras att alltför
låga priser kan leda till en ur miljöaspekt sett för hög konsumtion. Således
bör även elproducenternas marginalkostnad vara skattat efter den
samhällsekonomiska marginalkostnaden där skador på miljön inkluderas.

Även om de största elproducenterna agerar i nära samarbete och betraktas
som oligopolister är Vattenfall det största och mest dominerande företaget.
Således skulle det kunna antas enligt Stackelbergs ”ledare/följare modell”
att Vattenfall är det ledande företaget på marknaden medan de övriga
skulle kunna betraktas som följare. Detta i sin tur ger en indikation på att
Vattenfall till stor del kan agera som monopolist på en marknad där de
största företagen ändå till stor del agerar tillsammans. Den svenska
elmarknaden kan alltså betraktas som en blandning mellan monopol och
oligopol110. För att minska Vattenfalls dominanta ställning på den svenska
elmarknaden har det föreslagits, som ett alternativ till införandet av
internationell konkurrens, att företaget skulle kunna delas upp i två mindre
lika stora företag. Detta alternativ ansågs dock vara mindre bra. Införandet
av internationell konkurrens ansågs bättre på grund av att Vattenfall,
internationellt sett, inte är ett stort företag och skulle få mindre
marknadsdominans på en större marknad.111 En uppdelning av Vattenfall

                                          
110 Persson, 2000, kap. 2.2
111 Bergman, 1997, s. 410f
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skulle innebära att varje företag fick ungefär 25 procent av den totala
kapacitetstillgången på marknaden. Enligt Herfindahl index skulle det
innebära att de två nya företagen vardera skulle ha en marknads-
koncentration på drygt 625. Således skulle dessa företag vara lågt
koncentrerade även då de båda var och en för sig skulle vara marknads-
ledande. Frågan är vad en uppdelning i praktiken skulle innebära för
företagens agerande på marknaden. I dag är ägandestrukturen av
kraftverken mellan de tre största företagen korsad. En uppdelning av
Vattenfall betyder inte att ytterligare producenter i framtiden kommer att
äga kraftverken. De största företagen kan således forfarande ha möjlighet
att gå in och strypa produktionen om prisnivån på den nordiska
elmarknaden sjunker. Därmed förblir införandet av internationell
konkurrens det bästa alternativet för att minska marknadsdominansen även
om förutsättningarna måste förbättras.

6.1  Slutsatser
Elproduktionen för det enskilda företaget är kapitalintensiv och präglas av
stordriftsfördelar på grund av höga anläggningskostnader. Således är det
svårt för nya företag att konkurrera med de stora etablerade elproducent-
erna. Därför krävs ökad internationell handel för att kunna utsätta den
svenska elmarknaden för konkurrens. På grund av den rådande kapacitets-
bristen mellan de olika prisområdena i Norden utsätts emellertid inte den
svenska elmarknaderna för tillräckligt mycket internationell konkurrens.
De stora svenska elproducenterna har således möjlighet att agera som
oligopolister. Enligt uträkningarna som gjorts i kapitel fem går det att se att
även om Sydkraft AB och Birka Energi var för sig inte har marknadsmakt
enligt Herfindahl index så använder de en prissättning som tyder på
marknadsmakt. Det har konstaterats att en prissättning som överstiger
marginalkostnaden inte behöver betyda monopolprissättning och missbruk
av dominerande ställning. I det aktuella fallet visar dock resultaten från
Lerner index att alla tre företagen använder sig av oligopolprissättning.

En större integrering med internationella elmarknader skulle förutom större
konkurrens och lägre priser även innebära en större elmarknad. De stora
elproducenterna skulle på en större marknad ha färre marknadsandelar och
därmed skulle deras marknadsdominans minska. För att detta skall kunna
genomföras måste dock flaskhalsarna i överföringsnäten elimineras, vilket
kan bli svårt att genomföra på grund av kostnader och företagsintressen.
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