
2005:078 SHU

E X A M E N S A R B E T E

Priset på den svenska elmarknaden
1996-2002

 Karin Johansson

Luleå tekniska universitet

Samhällsvetenskapliga utbildningar
Nationalekonomiprogrammet D-nivå 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2005:078 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/078--SE



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priset på den svenska elmarknaden 
1996-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Johansson 
 
 
 
 
 
 

 
Institutionen för/Department of: Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap/ 

Business Administration and Social Sciences 
Avdelning för/Division of: Nationalekonomi/Economics 

Vetenskaplig handledare: Fredrik Pettersson  



 I

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med den här uppsatsen är att studera vad som har påverkat spotpriset på el i 

Sverige mellan åren 1996 och 2002. För att besvara syftet har de variabler som påverkar 

utbudet respektive efterfrågan, och därmed också spotpriset på el, identifierats med hjälp 

av traditionell ekonomisk teori. Därefter har en modell utformats och lösts med hjälp av 

Two-Stage Least Square metoden. De inkluderade variablerna i modellen är disponibel 

inkomst, pris på olja, teknologisk utveckling, kapacitet samt importerad kvantitet el. 

Förklaringsgraden på regressionen blev cirka 82 procent vilket tyder på att det kan finnas 

variabler som påverkar spotpriset på el som utelämnats från modellen. Vidare visade 

resultaten på att endast importerad kvantitet och teknologiskutveckling var signifikanta 

vid en 10-procentig signifikansnivå och därmed också skilda från noll. Att 

förklaringsgraden ger utrymme för att det kan finnas utelämnade variabler som påverkar 

spotpriset på el samt att endast två variabler var signifikanta tyder på att det krävs 

ytterligare studier för att fullt ut ha identifierat vad som påverkat spotpriser på el mellan 

åren 1996-2002. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The purpose of this thesis was to study what has influenced the spotprice of electricity in 

Sweden between 1996 and 2002. In order to fulfill the purpose, the variables affecting 

supply and demand respectively, and so also the spotprice of electricity, have been 

identified with the help of traditional economic theory. Then a model has been created 

and solved by using the Two-Stage Least Square method. The variables included in the 

model are disposable income, price of oil, technological development, capacity and 

imported quantity of electricity. The degree of explanation of the regression was 

approximately 82 percent which indicates that there may be variables affecting the 

spotprice of electricity that have been excluded from the model. The results indicated 

further that only imported quantity and technological development were significant on a 

10 percent level and thus also separated from zero. The fact that the degree of explanation 

provides room for excluded variables and that only two variables were significant 

suggests that further studies are required in order to fully identify what has influenced 

spotprices of electricity in Sweden between 1996 and 2002. 
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Problemdiskussion  

Elmarknaderna i de nordiska länderna har genomgått stora förändringar sedan arbetet 

med att reformera dessa påbörjades i början på 1990-talet. Syftet med 

elmarknadsreformen var att öka konkurrensen och valfriheten för konsumenterna samt att 

genom en öppen och ökad handel med el skapa förutsättningar för en effektiv 

prisbildning med lägre konsumentpriser (Statens energimyndighet, 2003a). 

 

Första januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och konkurrens på produktion 

av och handel med el infördes medan nätverksamheten kvarstod som ett reglerat 

monopol. Samma år som elmarknaden avreglerades grundade Sverige tillsammans med 

Norge en gemensam nordisk handelsplats för el, Nord Pool, där de nordiska länderna 

med undantag av Island handlar. Nord Pool består av två marknadsplatser, 

spotmarknaden samt en marknad för standardiserade finansiella kontrakt 

(Konkurrensverket, 2003). På Nord Pool styrs spotpriset av utbudet och efterfrågan på el 

i varje given timme på dygnet (Statens energimyndighet, 2003b).  

 

Utbudet på el i Sverige eller med andra ord elproduktionen i Sverige består främst av 

vattenkraft och kärnkraft. De svarar tillsammans för över 90 procent. Resten produceras 

främst med fossila bränslen genom värmekraft men även en lite del kommer från 

vindkraft (Svensk energi, 2003). Att elproduktionen ser ut som den gör i Sverige medför 

att spotpriset bland annat påverkas av vattentillrinningen i Sverige samt av driftsstatusen i 

de svenska kärnkraftverken. Vidare påverkas även spotpriset av det internationella 

prisläget på olika bränslen (Statens energimyndighet, 2003d). 
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Sedan den svenska elmarknaden öppnades för konkurrens 1996 har spotpriset på Nord 

Pool varierat en del över tiden. Figur 1.1 visar hur utvecklingen på spotpriset i Sverige 

har sett ut från Juni 1996 till December 2002 (Nord Pool, 2003).  
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Figur 1.1: Genomsnittligt spotpris i Sverige på Nord Pool juni 1996 – december 2002 

Källa: Nord Pool (2003) 

 

I juni 2002 låg det genomsnittliga spotpriset på 18,08 öre/kWh för att sedan under hösten 

samma år stiga till den högsta noteringen under Nord Pools historia, 66,83 öre/kWh. Att 

spotpriset på Nord Pool skulle öka under hösten 2002 var enligt Svensk energi (2003) 

ganska väntat men även om denna prisökningen var väntad av vissa var det få som kunde 

föreställa sig att den skulle bli så stor som den faktiskt blev. Eftersom en prisökning av el 

kan leda till negativa konsekvenser för både hushåll och industrier i samhället ledde 

denna prisstegring till att diskussionen kring elpriset i Sverige trappades upp. I och med 

detta väcktes även en del funderingar kring vilka faktorer det är som påverkar det svenska 

spotpriset (Svensk energi, 2003).  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera vad som har påverkat spotpriset på el i Sverige mellan 

åren 1996 och 2002.  

 

1.3 Metod 

I studien kommer de variabler som påverkar utbudet respektive efterfrågan på el att 

identifieras med hjälp av traditionell mikroteori. Vidare kommer ekonometrisk metod att 

användas för att bestämma vilka faktorer som har påverkat spotpriset på el under den 

studerade perioden, 1996 till 2002. En modell över den svenska elmarknaden kommer att 

skattas i Eviews med hjälp av Two-Stage Least Square metoden. Datamaterialet som 

används i studien är månadsdata som sträcker sig över den studerade perioden, 1996 till 

2002. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är begränsad till att gälla tidsperioden 1996 till 2002, detta eftersom 

avregleringen första januari 1996 innebar en del nya förutsättningar på elmarknaden. 

Avregleringen innebar bland annat att den svenska elmarknaden numera ingår i en 

gemensam nordisk marknad, Nord Pool. Eftersom spotpriset som sätts på Nord Pool 

allmänt anses vara marknadspriset på el görs det, i den här studien, ingen skillnad på 

termerna elpris och spotpris (Konkurrensverket, 2003). Nord Pool delar även in den 

nordiska elmarknaden i olika prisregioner där de permanenta pris regionerna är; Sverige, 

Finland, Danmark Väst, Danmark öst, södra Norge samt mellersta/norra Norge. 

Elspotpriserna mellan dessa regioner skiljer sig åt vad gäller skatter, nätavgifter och 

nätkapacitet. Den här studien är avgränsad till att analysera prisregionen Sverige och det 

är alltså det spotpriset som avses i studien. Detta eftersom elpriset på senare år blivit ett 

mycket omdiskuterat ämne i Sverige, främst då spotpriset steg kraftigt under hösten 2002 

(Nord Pool, 2003). Utbuds- och efterfrågekurvan som bestämmer spotpriset på Nord Pool 

är en addering av alla medlemsländernas utbuds- och efterfrågekurvor. Då det i den här 

studien endast är av intresse vad som påverkar det svenska utbudet och efterfrågan och 

därmed också det svenska elpriset kommer de andra ländernas utbud och efterfrågan att 

antas vara konstanta. Enligt konkurrensverket (2003) är det vanligt att elmarknaden delas 
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in i tre olika nivåer eller submarknader. Den första submarknaden är den där 

nätöverföringen och distributionen av el äger rum. Den andra är den där producenter, 

återförsäljare och stora användare köper och säljer el. Den sista submarknaden, menar 

konkurrensverket, är den där hushållen köper sin el från olika återförsäljare. Denna studie 

är avgränsad till att gälla den submarknad där producenter, återförsäljare och stora 

användare köper och säljer el, det vill säga Nord Pool. 

 

1.5 Tidigare studier 

År 2010, då Sverige skall ha avskaffats all kärnkraft, kommer allt närmare och 

diskussionerna kring elmarknaden, och främst då priset på el, blir allt fler och allt mer 

intensiva. Detta faktum gör det både intressant och viktigt att ta reda på vilka faktorer 

som påverkar priset på el. Det har utförts en hel del studier på elmarknaden tidigare, 

speciellt efter det att elmarknader runt om i världen har avreglerats genom åren. Vissa av 

dessa studerar endast utbudet eller efterfrågan på el i det aktuella landet medan andra 

studerar elmarknaden som helhet. Det som främst skiljer denna studie ifrån tidigare 

studier är att den fokuserar på både utbudet och efterfrågan för att på så vis bestämma vad 

det är som har påverkar spotpriset i Sverige mellan åren 1996 och 2002.  

 

Barlow (2002) har i sin studie utgått ifrån en traditionell utbuds- och efterfrågemodell för 

elektricitet för att vidare använda sig av en spridningsmodell för spotpriset för att kunna 

undersöka prisutvecklingen på två olika elmarknader. De marknader som studerades var 

elmarknaden i Kalifornien och Alberta i USA. Barlow menar att elpriset kan variera 

relativt mycket på veckobasis. Det är oftast så att elpriset är lågt på söndagar för att sedan 

stiga igen på måndagen. Detta kommer av att de flesta industrierna är stängda på 

söndagar vilket resulterar i att efterfrågan på el sjunker under just denna dag. Den, av 

Barlow, framtagna modellen i studien testades med data på genomsnittligt dagligt elpris 

och resultatet visade på en klar ökning av elpriset i Alberta under perioden första januari 

1996 till 23:e augusti 2001. Resultaten för Alberta visade även på många variationer i 

priserna, främst då från och med andra halvan av år 2000. Även Kalifornien visade en 

ökning av elpriset under den studerande perioden, första januari 1998 till första februari 

2001, förutom de första fem månaderna efter avreglering då Kalifornien visade på väldigt 
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låga elpriser. Barlow påpekar, som tidigare nämnts, i sin studie att elpriserna kan variera 

en del på veckobasis exempelvis beroende på huruvida industrierna har öppet eller inte. 

Eftersom industrier tenderar att arbeta efter hur konjunkturläget är i landet kommer 

disponibel inkomst, som är en mått på konjunkturläget i ett land, att inkluderas i studien 

som en påverkade faktor på efterfrågan på el. Slutligen har inte Barlow, till skillnad från 

den här studien, analyserat vad som kan ha orsakat den elprisökning som studien trots allt 

påvisade förekom i de två studerade områdena.  

 

Kirschen (2003) Studerar den engelska elmarknadens efterfrågesida och diskuterar denna 

ur en rad olika perspektiv. Bland annat menar författaren att en ökning av priselasticiteten 

på el skulle leda till en mer effektiv elmarknad. Dock visar studien på att detta inte är så 

enkelt. Kirschen menar vidare att införandet av konkurrens på elmarknaden bygger på 

antagandet om att el kan klassas som och handlas med som vilken annan vara som helst. 

Att det inte riktigt är så enkelt i verkligheten är Kirschen (2003) och Barlow (2002) 

överens om. Båda menar att det faktum att elektricitet inte kan lagras och därmed måste 

konsumeras i samma stund som den produceras samt att den till följd av detta måste 

kunna transporteras på elnäten i mycket hög hastighet gör den till en relativt komplicerad 

vara. Detta leder till att marknadens lokalisering, kapacitet begränsningar i 

nätöverföringen samt faktumet att el inte kan lagras gör att elpriser varierar relativt 

mycket mellan olika platser beroende på dessa variabler. Detta faktum gör att Nord Pool 

har delat in den nordiska elmarknaden i olika prisregioner där elspotpriserna mellan dessa 

skiljer sig åt just på grund av dessa variabler. Den här studien avser, som tidigare nämnts, 

att studera spotpriset i område Sverige. Kirschen (2003) menar dock att elektricitet även 

har en del likheter med en vanlig vara, bland annat det faktum att en konsument på 

elmarknaden någon gång kommer att komma till den punkt då denne hellre tar på sig en 

extra tröja än höjer värmen i huset för att spara på elräkningen. Det vill säga då 

marginalnyttan av en extra enhet el är lägre än marginal kostnaden för denna extra enhet 

el. Industriernas efterfrågan däremot påverkas, enligt författaren, endast av storleken på 

produktionen eftersom de oftast betalar ett fast pris per kilowatt timme för den el de 

efterfrågar och därmed är isolerade från förändringar i spotpriset. Vad gäller den 

kortsiktiga priselasticiteten menar författaren att det finns empiriskt bevis för att 
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efterfrågan på el minskar kortsiktigt om priset ökar, dock är denna effekt relativt liten. 

Även om en ökning av priskänsligheten på elmarknaden skulle förbättra effektivitet på 

denna menar författaren att det är viktigt att påpeka att detta inte är så enkelt då det finns 

en rad faktorer som förhindrar att detta mål skall nås. Bland annat kan inte de 

konsumenter som köper el till fast pris vara med och agera på marknaden på samma sätt 

som de som handlar el till rörliga priser. Författaren menar slutligen att om en 

elkonsument väljer att byta elleverantör skulle inte det endast gynna den specifika 

konsumenten utan även marknaden som helhet då resursutnyttjandet på elmarknaden 

skulle bli mer effektivt. Kirschen har, som tidigare nämnts, i sin studie helt lagt fokus på 

efterfrågesidan på den Engelska elmarknaden. Detta gör att den här studien skiljer sig 

från Kirschens studie då denna analyserar både efterfrågan och utbudet på el på den 

Svenska elmarknaden. Det som Kirschen konstaterade i sin studie om att den kortsiktiga 

priskänsligheten på el är väldigt låg kommer att tas i beaktning i den här studien då priset 

på el, Spotpriset i område Sverige, kommer att inkluderas i modellen för att se huruvida 

det har någon effekt på efterfrågan eller inte. Vidare påpekar Kirschen likt Barlow att 

industriernas efterfrågan på el till största delen påverkas av storleken på deras produktion 

eftersom de oftast betalar ett fast pris per kilowatt timme. Som tidigare nämnt så påverkas 

storleken på industriernas produktion i sin tur av konjunkturläget i landet vilket gör, som 

tidigare nämnts, att denna variabel inkluderas i studien som en påverkande faktor på 

efterfrågan på el. 

 

Joskow & Kahn (2002) ifrågasätter i sin studie huruvida konsumenterna verkligen fått ta 

del av lägre elpriser i och med elmarknadsreformen som utlovades. Dessa funderingar 

väcktes hos författarna då elpriset i Kalifornien under sommaren 2000 var nästan 500 

procent högre än under samma månader 1998 och 1999. Syftet med Joskows & Kahns 

studie är att undersöka de faktorer som orsakade denna kraftiga elprisökning i 

Kalifornien. Författarna simulerade fram ett skattat elpris för en fullständig 

konkurrensmarknad för sommaren 2000 där hänsyn togs till de, enligt författarna, 

relevanta faktorer som påverkar utbudet respektive efterfrågan på el i det studerade 

området. Vidare jämfördes det framsimulerade priset med det observerade priset och 

resultatet blev att det upptäcktes ett stort glapp dessa priser emellan. Då författarna 
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studerade elproducenternas agerade under de timmar då priset på el är som högst fann de 

att producenterna höll tillbaka sin elproduktion från marknaden. Den undanhållna 

elproduktionen hade varit vinstgivande att sälja till marknadspris för de företag på 

marknaden som är pristagare. Joskow & Kahn (2002) kom fram till att elproducenterna 

på den studerade marknad höll tillbaka sin elproduktion från marknaden och på så sätt 

pressade upp elpriset på marknaden. Detta resonemang gör att de svenska 

elproducenternas totala kapacitet inkluderas i studien som en påverkande faktor på 

utbudet för att undersöka huruvida den har betydelse på priset. En skillnad mellan Joskow 

& Kahns studie och den här studien ligger i metodvalet för hur studierna har gått till 

väga. Joskow & Kahn simulerade, i sin studie, fram ett skattat elpris för en fullständig 

konkurrensmarknad för att vidare jämföra detta med det observerade priset medan den 

här studien analyserar utbudet och efterfrågan på el för att på så sätt bestämma vilka 

faktorer som påverkat elpriset mellan 1996 och 2002 i Sverige.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel där Kapitel 1 ger en kort introduktion till 

uppsatsämnet i form av en problemdiskussion. Vidare, efter problemdiskussionen, 

presenteras syftet med studien, vilken metod som använts samt vilka avgränsningar som 

gjorts. Efter detta följer ett avsnitt där några tidigare studier i ämnet presenteras och sist i 

det första kapitlet presenteras uppsatsens disposition, detta för att läsaren snabbt skall få 

en överblick av innehållet i uppsatsen. I kapitel 2 Beskrivs kort avregleringen av 

elmarknaden samt hur elmarknaden kom att se ut efter avregleringen 1996. Vidare i 

kapitel 2 beskrivs den nordiska elbörsen, Nord Pool och en kort beskrivning av 

elproduktionen i Sverige. Slutligen ger även detta kapitel en kortfattade beskrivning av de 

faktorer som kan tänkas påverka priser på el efter avregleringen. Teorikapitlet, kapitel 3, 

redogör för den teori som ligger till grund för studien. Kapitel 4 redogör för den modell 

som har tagits fram för studien samt för de resultat som erhållits från de ekonometriska 

körningarna som genomförts. I det avslutande kapitlet, kapitel 5, förs en diskussion kring 

studiens resultat och slutsatser.  



 8

Kapitel 2 

ELMARKNADEN – I SVERIGE 

 

 

 

 

2.1 Elproduktionen i Sverige  

El produceras ur en energikälla där energikällan till exempel kan vara vatten, vind, sol, 

eller något bränsle som kol, olja, gas, biobränsle eller uran. Elproduktionen i Sverige 

domineras av vattenkraft och kärnkraft. Dessa två kompletterar varandra i det svenska 

energisystemet, där kärnkraften är baskraften och vattenkraften används för att justera el-

flödet i och med att efterfrågan på el förändras (Svensk energi, 2003). Figur 2.1 visar hur 

Sveriges totala inhemska produktion år 2002 var fördelade mellan de olika 

produktionskällorna. 

 

Vattenkraft 66 TWh
Kärnkraft 65,6 TWh
Värmekraft 11,2 TWh
Vindkraft 0,6 TWh

 
Figur 2.1: Total inhemsk elproduktion i Sverige 2002 

Källa: Svensk energi (2003) 

 

2.1.1 Vattenkraft 

I dag finns det cirka 700 stora och 1200 små vattenkraftverk i Sverige som tillsammans 

producerar ungefär hälften av landets el (Statens energimyndighet, 2003a). Ett 
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vattenkraftverk fungerar så att det utnyttjar höjdskillnaden mellan två vattennivåer vid 

produktion av elektricitet. Detta gör att denna produktionsform är beroende av 

nederbördens storlek för att kunna producera så mycket el som möjligt (Svensk energi, 

2003).  

 

Elektricitet är en vara som inte kan lagras utan måste produceras i samma stund som den 

förbrukas. Däremot kan vattnet som alstrar energin lagras, detta sker i kraftverkens 

magasin. Själva elproduktionen i vattenkraften genererar inga negativa externa effekter 

och påverkar därmed inte miljön. Miljöpåverkan från vattenkraften är av ett helt annat 

slag, problemet ligger i de stora magasinen som byggs för lagring av vatten. Dessa 

byggen medför till exempel att stora markområden hamnar under vattnet vilket i sin tur 

leder till att flora och fauna påverkas både upp- och nedströms (Sydkraft, 2003). 

 

2.1.2 Kärnkraft 

Ett kärnkraftverk fungerar så att vatten värms upp till ånga som sedan strömmar genom 

en ångturbin. Ångturbinen driver i sin tur en generator som alstrar el. Värmen som 

behövs för ångframställningen frigörs när bränslet i reaktorn klyvs med hjälp av 

kärnpartiklar, så kallade neutroner. Sverige har tolv reaktorer på fyra platser, varav elva 

är i drift. Miljöutsläppen från kärnkraften är i stort sett obetydliga, diskussionen handlar i 

stället om säkerheten kring bränslet och själva anläggningen (Svensk energi, 2003). 1980 

folkomröstade svenska folket om kärnkraftens vara eller inte vara. I omröstningen 

beslutades det att all kärnkraft i Sverige skulle vara avreglerad senast år 2010. Framtiden 

i den här frågan är dock osäker då de ansvariga för projektet inte hade hittat någon 

passande ersättning till kärnkraften 1995 (Non-nuclear Future Still Uncertain, 1995). I en 

artikel från Modern Power Systems (2003) har kärnkraftens vara eller inte vara åter 

kommit upp till diskussion då längre torrperiod har lett till att kärnkraften i allra högsta 

grad behövts för att kunna tillgodose efterfråga på el i Sverige. Diskussionen handlar, i 

första hand om huruvida kärnkraften är nödvändig för att kunna hålla nere elpriserna 

under dessa torrperioder. 



 10

2.1.3 Övriga produktionskällor  

Förutom vattenkraften och kärnkraften som dominerar produktionen av el i Sverige finns 

det ett antal mindre produktionskällor som också är betydelsefulla, inte minst i Sveriges 

mål om att avveckla all kärnkraft innan år 2010. Störst bland dessa produktionskällor är 

värmekraften. I värmeverken produceras elen på liknande sätt som vid 

kärnkraftsproduktion, skillnaden ligger i vilket bränsle som används till uppvärmningen 

av vattnet. Det är antingen biobränslen eller fossila bränslen som används i värmeverken. 

Biobränsle finns det stora tillgångar av i Sverige och är även bra ur miljösynpunkt då de 

inte bidrar till växthuseffekten. Däremot när de fossila bränslena förbränns frigörs 

miljöfarliga ämnen bland annat svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid vilka alla tre 

bidrar, på olika sätt, till en ökad miljöförstöring (Svensk energi, 2003). 

 

En annan produktionskälla som är på frammarsch är vindkraften som under 2002 ökade 

sin produktion med hela 24 procent jämfört med föregående år (ibid). Denna ökning 

kommer förmodligen av att riksdagen år 2002 beslutade att anta en propposition om 

samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning, Prop. 2001/02:143. 

Syftet med denna var, bland annat, att kraftigt öka ambitionsnivån för främjandet av 

förnybar elproduktion. I propositionen konstateras även att vindkraften är i behov av 

kompletterande insatser. Därför fastställs i propositionen ett nationellt planeringsmål för 

den svenska vindkraften. Målet är att ha en årlig produktionskapacitet på tio TWh år 

2015. Då produktionskostnaden för vindkraft är relativt hög, 30-40 öre per kWh, lite 

beroende på lokalisering och vindläge är det tänkbart att beslut kommer att påverka 

elpriset i framtiden då Sverige mer eller mindre tvingas att producera el med hjälp av 

vindkraften trots att det inte är det billigaste produktionsalternativet (Statens 

energimyndighet, 2003c). 

 

2.2 Avregleringen av elmarknaden  

Det huvudsakliga syftet med att avreglera elmarknaden i Sverige var att öka 

kostnadseffektiviseringen samt att ge konsumenterna lägre elpriser. Genom att införa 

konkurrens på elmarknaden skulle detta syfte uppnås. Innan avregleringen stod Vattenfall 

för mer än hälften av den svenska elproduktionen och var då statligt ägt. Att staten stod 
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som ägare till Vattenfall medförde i sin tur att den svenska staten hade ett relativt stort 

inflytande över prissättningen och investeringar på den starkt koncentrerade 

elmarknaden. Denna marknadssituation medförde att elpriset, innan avregleringen, sattes 

med ett relativt stort statligt inflytande och för att endast täcka företagens kostnader samt 

ge dessa en på förhand bestämd vinst. Detta prissättningssystem gav inga incitament till 

förbättring, då företagen inte behöver kämpa för att uppnå kostnadstäckning och vinsten 

redan var given. Systemet motiverades utifrån företagens behov av förutsägbara intäkter 

till att bygga ut elmarknadens infrastruktur, det vill säga produktionsanläggningar, 

överföringsledningar och distributionsnät (Glachant & Finon, 2003). 

 

När elmarknadens infrastruktur i Norden i början av 1990-talet i stort sett var 

färdigutbyggd fanns det inte längre någon bra motivering till att behålla det gamla 

prissättningssystemet. Elmarknaden ansågs även, genom sin långvariga isolering från 

marknadskrafter, vara mindre effektiv än den skulle kunna vara och ett sätt att framkalla 

effektivisering var, som tidigare nämnt, genom att införa konkurrens. Detta gjorde att 

arbetet med att avreglera elmarknaden i Norden inleddes och den första januari 1996 

infördes, i Sverige, konkurrens i handel med och produktion av el, medan 

nätverksamheten fortfarande är ett reglerat monopol (Vattenfall, 2002). Detta innebar att 

de företag som före avregleringen tillhandahållit såväl nätverksamhet som leverans av el 

tvingades dela upp sin verksamhet (Konkurrensverket, 2002). 

 

Avregleringen av elmarknaden skedde i två steg där det under de första åren efter 

avregleringen krävdes en speciell utrustning för att mäta elförbrukningen varje timme för 

att elkunden skulle kunna utnyttja konkurrensen på elmarknaden fullt ut. Kostnaden för 

denna mätutrustning betalades av kunden själv. Detta krav medförde att det många 

gånger inte lönade sig att överväga byte av elleverantör, speciellt då för 

hushållskonsumenter och andra mindre elförbrukare (Glachant & Finon, 2003). 

Konkurrensverket (2002) menade att mätarkravet utgjorde ett effektivt hinder för en väl 

fungerade konkurrens vid försäljning till kunder med liten elförbrukning samt att kravet 

var en faktor som hindrade nya aktörer från att etablera sig på marknaden. Från och med 
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första november 1999 avskaffades därför kravet på timmätare och ett system med 

schablonberäkning infördes.  

 

2.3 Elmarknaden efter avregleringen  

Sedan första januari 1996 har Sverige alltså en öppen och avreglerad elmarknad där 

elkunden numera har möjligheten att fritt byta elleverantör utan extra kostnad 

(Konkurrensverket, 2002). Dagens öppna elmarknad bygger på fyra hörnstenar. Den 

första är att kunden ska ha rätt och möjligheten att välja mellan olika lösningar som ett 

antal leverantörer tillhandahåller. Den andra är att det hela tiden skall bildas ett 

marknadspris som alla aktörer på elmarknaden kan använda som referenspunk. Den 

tredje hörnstenen är att det ska finnas ett gemensamt ansvarstagande för ett antal 

systemuppehållande lösningar som oftast organiseras av den som har systemansvaret. 

Detta sker idag i dialog mellan marknadens parter och med ambitionen att hitta lösningar 

som så långt som möjligt är konkurrensneutrala. Den sista hörnstenen säger att det skall 

finnas en väl fungerande marknadsövervakning som hela tiden arbetar för att främja 

konkurrensen på marknaden. Statens energimyndighet och Svensk energi är exempel på 

två sådana organisationer (Glachant & Finon, 2003). 

 

En av hörnstenarna i den nya avreglerade elmarknaden är, som tidigare nämnts, att det 

hela tiden skall finnas ett marknadspris som kan användas som referenspunkt vid handel 

av el (Vattenfall, 2002). Grundandet av Nord Pool, 1996, underlättar för att detta skall 

fungera då det spotpriset som sätts används som referens vid all handel med el oavsett om 

det sker på Nord Pool eller via ömsesidiga avtal mellan köpare och säljare, så kallade 

bilaterala avtal. Skillnaden mot före avregleringen är att alla elpriserna, oavsett vart elen 

handlas, är relaterade till och påverkas av spotpriset som sätts på Nord Pool där priset på 

el bestäms av utbud och efterfrågan (Konkurrensverket, 2003).  

 

Marknadsefterfrågan på el är summan av en stor andel relativt små konsumenters 

individuella efterfrågekurvor. Detta medför att markandsmakten i stort sett är obefintligt 

på efterfrågesidan på elmarknaden (Andersson, 1997). Fallet är dock annorlunda på den 

svenska elmarknadens utbudssida. Konkurrensverket (2003) har, genom att använda sig 
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av Hirschman-Herfindahl Index (HHI), räknat ut hur hög marknadskoncentrationen är på 

den nordiska elmarknaden som helhet samt hur hög koncentrationen är enbart på den 

svenska elmarknaden. HHI tolkas så att, ju högre indexet är desto högre är 

koncentrationen på marknaden (Shy, 2000). Då HHI på den nordiska elmarknaden som 

helhet, enligt Konkurrensverket, var 892 ger det en indikation på att denna marknad är 

relativt okoncentrerad. När Indexet däremot räknades ut för den svenska elmarknaden var 

värdet betydligt högre, 2893. Denna höga marknadskoncentration kommer av att den 

svenska elmarknaden kännetecknas av endast ett fåtal företag med stora 

marknadsandelar. År 2001 stod sex företag för närmare 93 procent av den nationella 

produktionen av el i Sverige. Att Sveriges riksdag har beslutat att vattenkraften i Sverige 

inte får byggas ut mer än i mycket liten skala samt att kärnkraften inte får byggas ut mer 

alls gör det mycket svårt för nya konkurrenter att etablera sig på den svenska 

produktionsmarknaden för el. Detta gör att marknadskoncentrationen även i framtiden 

kommer att vara relativt hög på den svenska elmarknaden (Konkurrensverket, 2003).  

 

2.4 Den nordiska elbörsen - Nord Pool  

Nord pool är väldens första och enda flernationella elbörs där Norge, Sverige, Danmark 

och Finland handlar. Marknaden består av två marknadsplatser, den ena, spotmarknaden, 

är en auktionsbaserad timavräknad handelsplats där aktörerna kan omsätta fysiska 

leveranser av el. Då det krävs vissa minimivolymer och finansiella säkerheter för att få 

handla el på Nord Pool sköter elbolagen elhandeln åt sina kunder och för detta tar de ut 

en marginal på elpriset. På spotmarknaden kan elleverantörer med eller utan egen 

elproduktion köpa el för att leverera till sina kunder i hela Norden (Vattenfall, 2002). All 

el säljs dock inte över Nord Pool. Huvuddelen, 70 procent, säljs fortfarande via så kallade 

bilaterala avtal mellan köpare och säljare. Spotpriset, som används som referens vid all 

handel med el, sätts på Nord Pool där utbudet och efterfrågan på el för varje timme på 

dygnet möts utan att hänsyn tas till de fysiska begränsningar som finns i 

överföringskapacitet på elnäten. Dessa så kallade flaskhalsar söker Nord Pool övervinna 

genom att separera den nordiska elmarknaden i olika spotpris områden beroende på 

överföringskapacitet (Konkurrensverket, 2003).  
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Den andra marknaden på Nord Pool tillhandahåller standardiserade finansiella kontrakt 

som gäller upp till tre år framåt i tiden. Dessa finansiella kontrakt är baserade på en 

underliggande volym el och är ett löfte om att antingen köpa eller sälja volymen till ett i 

förväg bestämt pris vid en framtida tidpunkt. Den finansiella marknaden är en viktig del i 

handeln med el och nödvändig för att risker skall kunna hanteras på ett bra sätt. De 

vanligaste kontraktsformerna som tecknas på denna marknad utgörs av terminskontrakt 

avseende veckor, block om fyra veckor, säsonger och år (Vattenfall, 2002). 



 15

Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

3.1 Marknaden 

Enligt mikroekonomisk teori består en marknad av en utbudssida och en efterfrågesida, 

där utbudssidan representeras av producenterna och efterfågesidan av konsumenterna på 

en specifik marknad. Både utbudet och efterfrågan kan delas in i en individuell och en 

marknadsdel där det individuella utbudet respektive efterfrågan adderas för att erhålla 

marknadens totala utbud och efterfrågan (Nicholson, 2002). Teorin gör även skillnad på 

lång och kort sikt, i båda ovanstående fallen, detta är väldigt viktigt att ta hänsyn till då 

olika faktorer kan påverka utfallet beroende på vilket tidsperspektiv som avses (Varian, 

1999). 

 

3.2 Utbud 

Utbudet representeras, som tidigare nämnts, av producenterna på marknaden och kan 

delas in i en individuell och en marknadsdel. Teorin utgår från att producenterna 

producerar en vinstmaximerande kvantitet och summan av dessa produktioner utgör 

marknadens totala utbud (ibid). Själva utbudskurvan visar vilken kvantitet företaget 

kommer att producera vid olika möjliga priser på en specifik vara (Nicholson, 2002). 

 

Företagen på en marknad möter vissa begränsningar vad gäller deras produktion. Till 

exempel så utgör de teknologiska förutsättningarna hos ett företag en begränsning och 

denna visas i företagets produktionsfunktion. Begränsningen ligger i att det för varje 

firma på en marknad endast finns ett begränsat antal möjliga kombinationer av input och 

output. Vidare har även företaget ekonomiska begränsningar och dessa visas i företagets 

kostnadsfunktion. Slutligen möter även företagen en begränsning i själva marknaden, de 

kan producera maximalt givet de teknologiska och de ekonomiska begränsningarna som 
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finns men de kommer endast att sälja så mycket som efterfrågas på markanden (Varian, 

1999). 

 

3.3 Utbudet på elmarknaden 

Då elproduktionen, utbudet på el, i Sverige nästan till hälften består av 

vattenkraftsproduktion spelar väderleken, i det här fallet nederbörden, en avgörande roll i 

hur mycket elektricitet som kan produceras med vattenkraften. Utbudet på vattenkraft kan 

variera med upp till plus/minus 25 procent i jämförelse med ett så kallat normalår 

beroende på nederbördens storlek under året. Om ett land drabbas av till exempel en 

torrperiod skulle det leda till att producenterna i landet inte skulle kunna producera sin 

fulla kapacitet av vattenkraftsproducerad el. Vilket i sin tur skulle medföra att 

elproducenterna mer eller mindre skulle blir tvingade att köpa importerad el från Nord 

Pool för att kunna tillgodose sina kunders efterfrågan på el. Detta innebär att den totala 

kapaciteten hos elproducenterna, den totala kvantitet el som Sverige importerar samt 

spotpriset på Nord Pool påverkar utbudet på el (Andersson, 1997). Den totala kapaciteten 

antas variera för varje månad och har, i den här studien, antagits vara densamma som den 

totala produktionen av de svenska elproducenterna varje månad.  

 

En annan faktor som påverkar utbudet på el är kostnaden för olika produktionsfaktorer, så 

som fossila bränslen eller biobränslen. Ökar priset på någon av dessa leder det till att 

elproduktionen blir dyrare. Detta i sin tur leder till att utbudet på den berörda 

elproduktionen minskar och spotpriset på el ökar (Andersson, 1997). 

 

Slutligen påverkar även den teknologiska utvecklingen utbudet av el. Shy (2002) Skiljer 

på två olika former av teknologisk utveckling. Den ena, processutvecklingen, är den där 

investeringarna i första hand används till att reducera kostnaderna för produktionen av en 

specifik produkt, i det här fallet skulle det vara att sänka produktionskostnaderna av 

elektricitet. Den andra är, produktutveckling, och då används investeringarna istället till 

att forska fram nya teknologier för att producera nya produkter, i det här fallet skulle det 

vara att forska fram alternativa produktionsformer för el. Kirschen (2003) menar att all 

teknologisk utveckling, oavsett form, ökar effektiviteten hos företagen, elproducenterna, 
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samt förbättrar resursutnyttjandet på elmarknaden vilket i slutänden leder till lägre 

elpriser för konsumenterna.  

 

Relationen mellan elektricitetens utbud och dess determinanter ges av elektricitetens 

utbudsfunktion. 

 

),,,,( ζλφθPfQs =         (1) 

 

Där sQ  är den kvantitet som bjuds ut på marknaden, P  representerar spotpriset på Nord 

Pool, θ  står för den totala kapaciteten hos de svenska elproduktionsbolagen och φ  står 

för den totala importerade kvantiteten el. Vidare representerar, λ  priset på 

produktionsfaktorer, i det här fallet priset på olja, och ζ  representerar den teknologiska 

utvecklingen på elmarknaden.  

 

3.4 Efterfrågan  

Efterfrågan på en marknad representeras, som tidigare nämnt, av konsumenterna och 

avser vad en konsument är villig att betala för en viss mängd av en specifik vara. Teorin 

säger att efterfrågan ändras av förändringar i inkomst eller pris, hur efterfrågan ändras av 

dessa förändringar har att göra med vilken typ av vara det handlar om. Om till exempel 

efterfrågan på en vara ökar när inkomsten ökar rör det sig om en så kallad normal vara 

(Varian, 1999).  

 

Efterfrågan kan, precis som utbudet, delas upp i en individuell och en marknadsdel. 

Teorin utgår ifrån hur enskilda individers efterfrågan ser ut och marknadsefterfrågan 

representerar vidare hela den aktuella marknadens efterfrågan och erhålls genom 

summering av alla de enskilda individernas efterfrågor (ibid). Teorin säger även att den 

individuella efterfrågan bygger på att varje enskild individ antas ha förmågan att kunna 

rangordna olika varukorgar, och därmed antas även denne kunna göra rationella val. Det 

som individen hela tiden antas sträva efter är att maximera sin nytta, givet inkomst, 

relativpriser och preferenser (Nicholson, 2002).  
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Själva efterfrågekurvan hos en enskild individ visar förhållandet mellan priset på en vara 

samt vilken kvantitet som efterfrågas vid ett specifikt pris, vid en viss tidpunkt, givet att 

alla andra faktorer hålls konstanta. Efterfrågekurvan bygger på antagandet om ceteris 

paribus, det vill säga allt annat lika. Om till exempel priset på en vara ändras hålls alla 

andra faktorer konstanta. Då priset, som enda faktor, ändras kommer detta resultera i en 

rörelse längs med efterfrågekurvan. Om däremot någon av de andra faktorerna ändas 

kommer ett skift av kurvan att uppstå. Åt vilket håll skiftet av kurvan sker beror på om 

den påverkade faktorn ökar eller minskar (Nicholson, 2002). 

 

3.5 Efterfrågan på elmarknaden 

Efterfrågan på elektricitet har en låg priskänslighet på kort sikt. Detta beror främst på att 

konsumenterna inte har tillräckligt med information om förändringar på kort sikt samt att 

substitutionsmöjligheterna är mycket begränsade. Endast om priserna på el skulle ligga 

på en högre prisnivå än dagens, skulle det löna sig för vissa industrier att sänka sin 

efterfråga på el. Även på mellanlång sikt, så som säsonger eller några månader i sträck, är 

priskänsligheten begränsad. På lång sikt däremot är priskänsligheten mer elastisk 

eftersom främst industrier men också hushåll kan investera i energisnål utrustning eller 

byta till en annan energiform (Konkurrensverket, 2003). Konkurrensverket (2003) menar 

även att det är möjligt att priskänsligheten kommer att bli högre i framtiden då det under 

vintern 2002 gick att urskilja en viss respons, på de mycket höga elpriserna, i form av 

lägre elkonsumtion. Den teknologiska utvecklingen på elmarknaden kommer även den 

bidra till en mer priskänslig efterfrågan på el i framtiden då den kommer generera 

billigare och bättre utrustning för elmätare samt att det kommer leda till att det blir 

billigare för konsumenterna att reagera på kortsiktiga förändringar. Detta resonemang gör 

att spotpriset i område Sverige kommer att tas med i den här studien som en påverkande 

faktor även på efterfrågan på el (ibid). 

 

En annan påverkade faktor på efterfrågan av el är konjunkturläget i landet. Om, låt säga, 

Sverige befinner sig i en högkonjunktur medför det att det i regel konsumeras mer varor 

vilket genererar en högre produktion. Detta leder till en högre energiförbrukning i 

industrierna och efterfrågan på el ökar (Statens energi myndighet, 2003d)  
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Slutligen påverkas efterfrågan på el även av priset på substitut. Andersson (1997) 

konstaterar att olja, som kan anses vara ett substitut till el vad gäller uppvärmning, har 

blivit dyrare gentemot elektriciteten under den studerade perioden, 1970 till 1995. Denna 

relativprisökning har medfört att användandet av el vid uppvärmning har ökat medan olja 

som energikälla har minskat under den aktuella tidsperioden.  

 

Relationen mellan elektricitetens efterfrågan och dess determinanter ges av elektricitetens 

efterfrågefunktion. 

 

),,( σχPfQd =                 (2) 

 

Där dQ  är den kvantitet som efterfrågas på marknaden, P  är spotpriset på el, χ  

representerar konjunkturläget i Sverige. Slutligen representerar σ  priset på substitut, i 

det här fallet priset på olja.  

 

3.6 Elasticiteter  

Då utbudet och efterfrågan på el studeras är det av intresse att undersöka hur känsliga 

dessa är för förändringar i exempelvis det egna priset, priset på substitut samt inkomsten. 

När det gäller studerandet av utbudet av el är det främst priselasticiteten som är av 

intresse och kan ses som den procentuella utbudsökningen om priset stiger med en 

procent. Priselasticiteten för utbudet på el tecknas enligt ekvation nummer tre där P står 

för spotpriset på elektricitet i område Sverige och Qs står för utbudet på elektricitet i 

Sverige. 

 

s

s
P Q

P
P
Q

×
∂
∂

=ε                 (3) 

 

Utbudet sägs vara elastiskt om elasticiteten är större än ett och oelastiskt om den är 

mindre än ett (Nicholson, 2002) 
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Vad gäller efterfrågans priselasticitet beskriver den hur förändringar i spotpriset, P, leder 

till förändringar i efterfrågad kvantitet av el, QD. Efterfrågans priselasticiteten tecknas 

enligt ekvation nummer fyra och visar hur QD förändras procentuellt när en procentuell 

förändring i priset sker (ibid). 

 

D

D
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×

∂
∂

=ε                 (4) 

 

Vidare är det även, när efterfrågan studeras, av intresse att undersöka 

korspriselasticiteten. Denna tecknas enligt ekvation nummer fem och visar hur 

efterfrågan på en vara, QA, förändras om priset på en annan vara, PB, ändras.  
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=ε                 (5) 

 

Korspriselasticiteten på elektricitet mäter alltså hur en prisförändring på ett substitut till 

elektricitet kommer att påverka efterfrågan på el. Denna elasticitet kommer att öka på 

långsikt då det finns tid för substitution (Nicholson, 2002). 

 

Efterfrågans inkomstelasticitet mäter hur efterfrågad kvantitet, QD, ändas om det sker en 

förändring i inkomsten, I, och denna elasticitet definieras enligt ekvation nummer sex 

(ibid). 

 

D

D
I Q
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Q
×

∂
∂

=ε                 (6) 

 

Inkomstelasticitet mäter alltså den procentuella ökningen i efterfrågan som orsakas av en 

ökning i inkomsten med en procent. En enskild elkonsuments inkomst har en liten eller 

ingen betydelse alls för den efterfrågade kvantiteten el. Det som däremot enligt 

Andersson (1997) har betydelse för den efterfrågade kvantiteten el är den disponibla 

inkomsten i ett land som är ett mått på konjunkturläget i landet. Detta kommer av att 
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industrierna i ett land går för högvarv under en högkonjunktur vilket gör att elåtgången 

ökar och därmed också efterfrågan på el. 
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Kapitel 4 

MODELLEN 

 

 

 

 

4.1 En modell för den Svenska elmarknaden 

Med utgångspunkt från det teoretiska resonemanget i föregående kapitel kommer en 

modell för den svenska elmarknaden att formuleras. En loglinjär modell används vid 

estimeringarna eftersom koefficienterna då direkt kan tolkas som elasticiteter (Dougherty, 

1992). I denna studie antas utbudet på el vara en funktion av spotpriset på el i område 

Sverige, priset på produktionsfaktorer, i det här fallet priset på olja, den teknologiska 

utvecklingen på elmarknaden, den totala kapaciteten hos de svenska elproducenter samt 

den totala importerade kvantiteten el till Sverige, under den studerade perioden. 

Efterfrågan på el antas vidare, i den här studien, vara en funktion av spotpriset på el, 

konjunkturläget i Sverige under den studerade tidsperioden samt priset på substitut, i det 

här fallet priset på olja. Dessa två funktioner antas slutligen vara Cobb Douglas-

funktioner och presenteras i ekvation sju och åtta: 

 

smoljaspots QKTPPQ ∈= 54321 )()()()()(0
αααααα                 (7) 

 

Där sQ  är den kvantitet som bjuds ut på marknaden och är modellens beroende variabel, 

0α  är en konstant, spotP , representerar spotpriset på el i område Sverige, oljaP  

representerar priset på produktionsfaktorer och T representerar den teknologiska 

utvecklingen på elmarknaden. I den här studien representeras den teknologiska 

utvecklingen på elmarknaden av hur produktionen har förändrats över tiden och 

inkluderas genom en tidsvariabel. Vidare representerar K den totala kapaciteten hos de 

svenska elproduktionsbolagen och mQ  står för den totala kvantiteten el som Sverige 

importerade under den studerade tidsperioden. Slutligen är 1α ,…, 5α  koefficienter och 

s∈ är en slumpterm. 
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doljaspotd PIPQ ∈= 321 )()()(0
ββββ                           (8) 

 

Där dQ  är den kvantitet som efterfrågas på marknaden och modellens beroende variabel, 

0β  är en konstant, spotP  representerar spotpriset på el, I  står för den disponibla 

inkomsten i Sverige vilket i den här studien representerar konjunkturläget i Sverige under 

den studerade perioden. oljaP  representerar priset på substitut och slutligen är 1β ,…, 3β  

koefficienter och d∈  är en slumpterm. 

 

Med ekvationerna sju och åtta som grund omformuleras dem till loglinjära ekvationer 

genom att ta den naturliga logaritmen av dessa. De loglinjära ekvationerna visas i 

ekvation nummer nio respektive tio. 

 

smoljaspots QKTPPQ ∈++++++= lnlnlnlnlnln 543210 αααααα           (9) 

 

doljaspotd PIPQ ∈++++= 3210 lnlnln ββββ           (10) 

 

4.2 Two-stage least squares 

Den vanligaste metoden som används för att skatta koefficienterna i ekonometriska 

modeller är ordinary least squares, OLS. I den här studien då det handlar om så kallade 

simultana ekvationer där utbudet och efterfrågan, vilka beror av varandra, skattas är 

denna inte lämplig utan two-stage least squares metoden, TSLS, är att föredra. Detta då 

det kan uppstå en snedfördelning i resultaten om simultana ekvationer skattas med OLS 

metoden eftersom de beroende variablerna då blir korrelerade med slumtermen i 

modellen i samband med regressionen. I och med att TSLS metoden tillämpas kan detta 

problem kringgås (Studemund, 1997). 

 

TSLS är en tvåstegs process som fungerar så att OLS först appliceras på den reducerade 

formen av den transformerad strukturell funktion. Vidare ersätts de endogena variablerna 
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i den transformerade strukturella funktionen av de estimerade värdena som erhålls från 

OLS körningen av den reducerade ekvationen i det första steget (Koutsoyiannis, 1979). 

 

För att skapa reducerad form av modellen i ekvation nio och tio skrivs ekvationerna om 

så att de tre endogena variablerna i modellen, Pspot, Qs och Qd, uttrycks som en funktion 

av de exogena variablerna, Polja, T, K, Qm och I. Modellen i reducerad form till den här 

studien presenteras i ekvation nummer elva. 
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I förenklad form: 

 

∈+×+×+×+×+×+= moljaspot QfKeTdPcIbaP ln'ln'ln'ln'ln''ˆln         (12) 

 

4.3 Datamaterial  

De data som denna studie bygger på är månadsdata och sträcker sig från 1996 till 2002. 

Spotpriset, den beroende variabel, är hämtat från Nord Pools hemsida och är, i denna 

studie, omräknat från SEK/kWh till SEK/MWh (Nord Pool, 2003). I modellen är 

hushållens totala disponibla inkomst för respektive år hämtad från konjunkturinstitutets 

hemsida (Konjunkturinstitutet, 2003). Då detta datamaterial var baserat på årsdata har 

den disponibla inkomsten, i den här studien, antagits vara jämt fördelad över årets tolv 

månader. Den disponibla inkomsten väntas få ett positivt tecken då en ökad inkomst kan 

komma att leda till ökad konsumtion, vilket i sin tur skulle kunna leda till att spotpriset på 

el ökar. Månadsdata över priset på olja hämtades från Statistiska centralbyrån (Statistiska 

centralbyrån 1, 2003). Datamaterialet är omräknat från SEK/m3 till SEK/MWh för att 
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anpassas till studien. Även denna variabel väntas få ett positivt tecken då en prisökning 

på olja torde leda till en ökning av spotpriset. Den teknologiska utvecklingen antas i den 

här studien vara det samma som hur produktionen förändras över tiden och representeras 

av en tidsserie. Vidare förväntas denna variabel erhålla ett negativt tecken då den 

teknologiska utvecklingen leder till att utbudet på el ökar och detta i sin tur leder till att 

spotpriset på el sjunker. Data över den totala kapaciteten hos de svenska 

elproduktionsbolagen är hämtad från Statistiska centralbyråns hemsida (Statistiska 

centralbyrån 2, 2003). Den totala kapaciteten väntas få ett negativt tecken då en ökad 

kapacitet borde bidra till ett lägre spotpris. Slutligen är data över den totala importerade 

kvantiteten el till Sverige under den studerade tidsperioden även den hämtad från 

Statistiska centralbyråns hemsida (ibid). Även importen väntas få ett negativt tecken då 

en ökning av importen kan leda till minskad konsumtion av inhemskt producerad el, 

vilket i sin tur skulle leda till en lägre prisnivå. Både kapaciteten och importen är 

omräknade från kWh till MWh för att anpassas till studien.  

 

4.4 Estimeringsproblem 

Ett problem som kan uppstå då estimeringar görs av tidsserier är autokorrelation. Vid 

förekomst av autokorrelation är de variabler som inte är inkluderade i ekvationen men 

som ändå påverkar den beroende variabeln korrelerade med tidigare observationer. 

Förekomsten av utelämnade variabler är förmodligen den vanligaste orsaken till 

autokorrelation och effekten innebär att koefficienterna blir osäkrare. Durbin-Watson är 

ett test som görs för att testa om autokorrelation förekommer, om värdet är över två görs 

testet för negativ autokorrelation och om det är under två görs testet för positiv 

autokorrelation (Dougherty, 1992). Slumptermerna s∈  och d∈ skall fånga upp de 

variabler som inte finns inkluderade i ekvationen men som ända kan ha en påverkan på 

den beroende variabeln.  

 

Vidare är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp vad gäller tillförlitligheten av 

genomförda undersökningar och mätningar. Med validitet menas en undersöknings 

förmåga att mäta just det som avses att mätas. Med andra ord hör detta begrepp 

fullkomligt ihop med vilken avsikten är med studien. Begreppet reliabilitet syftar till att 
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mätinstrumentet som används, i studien, skall ge tillförlitliga och stabila resultat. Med 

andra ord innebär det att slumpen ska påverka mätningarna så lite som möjligt. I de fall 

där slumpen har stort inflytande är reliabiliteten låg vilket medför att även validiteten blir 

låg då även det som inkluderar slumpen mäts. Detta resonemang leder i sin tur till att 

resultatens tillförlitlighet blir låg (Halvorsen, 1992).  

 

Det som avses mätas i den här studien är vilka faktorer som har påverkat utbudet 

respektive efterfrågan och därmed också spotpriset på el under 1996 – 2002. De faktorer 

som avses att testas är priset på produktionsfaktorer, teknologiska utvecklingen, total 

kapacitet hos de svenska elproducenter, total importerade kvantiteten el till Sverige, 

konjunkturläget i Sverige under den studerade tidsperioden samt priset på substitut. Det 

är av stor vikt att det datamaterial som används i studien är korrekt och trovärdigt och 

därför är datamaterialet till den här studien hämtat från officiella källor så som Nord 

Pool, konjunkturinstitutet samt statistiska centralbyrån. Eftersom vissa av variablerna har 

räknats om för att anpassas till studien är det möjligt att detta har påverkat resultaten i 

studien i fel riktning. Detta gäller troligtvis främst variabeln för disponibel inkomst som 

antogs vara jämt fördelad över årets tolv månader då månadsdata inte fanns att tillgå för 

den studerade perioden.  

 

4.5 Resultat 

Tabell 4.1 visar de resultat som erhållits vid estimering av ekvation tolv. Den beroende 

variabeln i modellen är spotpriset på el i SEK/MWh. Samtliga värden är avrundade till 

två decimaler.  
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Tabell 4.1 Resultat 

Variabler Estimerad koefficient T-statistik Sannolikhet 

Konstant -44,08 -1,19 0,24 

Disponibel inkomst 1,57 1,07 0,29 

Oljepris 0,44 1,08 0,28 

Tid 0,16 1,90 0,06 

Kapacitet 0,28 1,40 0,17 

Import kvantitet 0,14 3,05 0,00 

 

R2 0,82 

 

D-W 1,65 

 

F-stat 54,80 

 

Justerat R2 0,80  

 

Resultaten från tabell 4.1 ger följande ekvation: 

 

moljaspot QKTPIP ln)14,0(ln)28,0(ln)16,0(ln)44,0(ln)57,1(08,44ˆln +++++−=     (13) 

 

Regressionen innefattar 78 stycken observationer. F-statistiken visar ett värde på 54.80 

och eftersom det kritiska f-värdet på en 5-procentig signifikantnivå är lägre, 2,37, kan 

slutsatsen dras att nollhypotesen där alla koefficienter är lika med noll kan förkastas. 

Däremot säger inte detta att alla individuella koefficienter är skilda från noll. För att 

kunna dra några slutsatser om enskilda koefficienter görs ett t-test. Det kritiska t-värdet är 

2,660 inom ett 99-procentigt konfidensintervall vid dubbelsidigt t-test och 1,671 inom ett 

90-procentigt konfidensintervall. Detta innebär att endast import variabeln är signifikant 

på en 1-procentig signifikantnivå och därmed kan slutsatsen dras att den är skild från 

noll. Även tids variabeln är signifikant på en 10-procentig signifikantnivå och därmed är 

också den skild från noll. När det gäller de resterande variablerna i modellen, alltså, 

disponibel inkomst, oljepris och kapacitet, kan det inte uteslutas att de kan vara noll och 

då är de alltså inte signifikanta. 

 

Enligt tabell 4.1 är förklaringsgraden, R2, cirka 82 procent vilket innebär att de 

inkluderade variablerna förklarar 82 procent av variationerna i priset på el. Ett Durbin –

Watson test utfördes för att se huruvida autokorrelation förekom eller inte. Durbin –
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Watson statistiken blev, efter justering för autokorrelation, cirka 1,65 vilket är bättre än 

innan justering då värdet endast var 0,48. De övre och undre kritiska värdena, för den här 

studien, är 1.51 respektive 1.77 och då 1,65 ligger mellan detta intervall kan slutsatsen 

dras att ingen autokorrelation förekommer.  

 

Då några av variablerna i modellen, inkomst, oljepris och kapacitet, inte är signifikanta 

kan fråga ställas om de skall inkluderas i modellen över huvudtaget. Enligt Dougherty 

(1992) tendrar förklaringsgraden, R2, för en modell alltid att stiga vid addering av fler 

förklarande variabler. Det justerade R2 värdet däremot är ett mått på förklaringsgraden 

per förklarande variabel och värdet på detta stiger om variabeln som inkluderas tillför 

modellen någonting. Eftersom det justerade R2 värdet ökar då inkomst, oljepris och 

kapacitet inkluderas tyder det på att de tillför modellen någonting och att de bör 

inkluderas. 

 

De skattade koefficienterna för disponibel inkomst och oljepris har de tecken som 

förväntades. Den skattade koefficienten för den disponibel inkomst visar på att en ökning 

med en procent av den disponibla inkomsten ökar spotpriset på el med 1,57 procent. 

Detta torde vara en rimlig koefficient då tidigare forskning visar på att konjunkturläget i 

landet har en viss inverkan på spotpriset och detta i den riktning som den här studien 

visar på. Vidare visar den skattade koefficienten för oljepriset att en ökning av oljepriset 

med en procent ökar spotpriset på el med 0,44 procent. Trots att oljepriset, i den här 

studien, används som en påverkande variabel på både utbudet och efterfrågan torde detta 

vara en rimlig koefficient. Om priset på produktionsfaktorer, som påverkar utbudet på el, 

ökar kommer detta att leda till en ökning av spotpriset. Om olja istället ses som ett 

substitut till elektricitet kommer efterfrågan på el att öka om priset på olja ökar, denna 

ökning av efterfrågan leder vidare till att även spotpriset på el ökar. Den här studien 

styrker även Anderssons (1997) resonemang om att olja kan klassas som substitut till 

elektricitet.  

 

Resterande koefficienter, tid, kapacitet, import kvantitet, fick inte de tecken som 

förväntades. Den skattade koefficienten för tids variabeln visar på att om den 
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teknologiska utvecklingen ökar med en procent så kommer spotpriset att öka med 0,16 

procent, vilket inte stämde överens med det förväntande tecknet. Som tidigare nämnts så 

representerar tids variabeln i den här studien den teknologiska utvecklingen på 

elmarknaden under den studerade tidsperioden. Det kan finnas flera anledningar till att 

variabeln inte erhöll det förväntade tecknet men en av dessa kan vara att den studerande 

tidsperioden, 1996-2002, var relativt kort och att det därför inte förekom någon 

teknologisk utveckling av större betydelse på marknaden under denna period. Det kan 

även vara så att den teknologiska utvecklingen på en markand är en komplicerad variabel 

att inkludera i en modell på ett tillfredsställande sätt. Att ta denna variabel i beaktning 

genom att inkludera en tidsserie var kanske inte det bästa sättet utan något annat hade 

förmodligen varit att föredra för att erhålla det förväntade tecknet på koefficienten. Som 

tidigare nämnts så visar tester på att denna variabel är signifikant vid en 90-procentig 

signifikans nivå och är därmed alltså skild från noll vilket betyder att den har betydelse 

för modellen och bör därför inkluderas. 

 

Den skattade koefficienten för kapaciteten visar på att om kapaciteten ökar med en 

procent så kommer spotpriset att öka med 0,28 procent, vilket inte stämde överens med 

det förväntade tecknet. I Den här studien har den totala kapaciteten hos de svenska 

elproducenterna antagits vara det samma som deras totala produktion. Detta gör att 

produktionsbolagen antas producerar så att de hela tiden utnyttjar sin kapacitet maximalt. 

Då Joskow & Kahn (2002) studerade elproducenters agerande fann de att så inte var 

fallet, en del elproducenter höll tillbaka sin produktion från markanden under vissa tider 

på dygnet. Detta gör att det kanske inte är riktigt att anta att den totala kapaciteten hos de 

svenska producenterna är lika med deras produktion. Då det justerade R2 värdet ökade 

vid addering av kapacitetsvariabeln antas dock denna ha en betydelse för modellen och 

bör inkluderas. 

 

Slutligen visade den skattade koefficienten för importen på att om importen ökar med en 

procent så kommer spotpriset att öka med 0,14 procent, vilket inte stämde överens med 

det förväntade tecknet. Vad detta kan bero på är svårt att säga, men då variabeln enligt t-
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testet var signifikant på en 1-procentig signifikans nivå tyder det på att den har betydelse 

för modellen och att den bör inkluderas.  
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Kapitel 5 

SLUTDISKUSSION 

 

 

 

 

Syftet med denna studie var att identifiera vad som har påverkat spotpriset på Nord Pool i 

område Sverige mellan åren 1996-2002. Sedan elmarknaden i Sverige avreglerades första 

januari 1996 har priset på el varierat en del över tiden och dessa variationer kan bero på 

en mängd olika saker. I den här studien antas spotpriset, för område Sverige, vara en 

funktion av utbudet och efterfrågan på el i Sverige. Utbudet antogs vara en funktion av 

spotpriset på el, priset på produktionsfaktorer, den teknologiska utvecklingen på 

elmarknaden, den totala kapaciteten hos de svenska elproducenter samt den totala 

importerade kvantiteten el till Sverige. Efterfrågan på el antogs vidare vara en funktion av 

spotpriset på el, konjunkturläget i Sverige under den studerade tidsperioden samt priset 

på substitut. Både priset på produktionsfaktorer och priset på substitut representerades i 

den här studien av priset på olja.  

 

Regressionen som genomfördes i studien visar på en förklaringsgrad, R2, på cirka 82 

procent vilket talar för att de flesta av de viktigaste påverkade variablerna finns med i 

modellen. Förklaringsgraden tyder dock på att det kan finnas variabler som påverkar 

spotpriset på el som inte har inkluderas. En sådan variabel skulle kunna tänkas vara 

väderleken i form av nederbörd och temperatur. Då det inte gick att få tag i nationellt 

månadsdata över dessa variabler gjordes försök att inkludera en dummyvariabel som 

skiljer vintermånaderna från sommarmånaderna åt i studien. Tester visade dock att denna 

variabel inte tillförde modellen någonting och därför utelämnades denna. Det kan tänkas 

att förklaringsgraden hade stigit om korrekta data för temperatur och nederbörd 

inkluderas i modellen men att inkludera dessa genom en dummyvariabel var inte att 

föredra. 
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En annan faktor som kan tänkas ha påverkat resultaten i studien är att inte all 

elproduktion sälj över Nord Pool utan att en del säljs genom långtidskontrakt till fasta 

priser. Detta medför att utbudet som är med och fastställer spotpriset på Nord Pool inte 

representerar den totala elproduktionen. Det är även så att det krävs vissa minimivolymer 

och finansiella säkerheter för att få handla el på Nord Pool vilket gör att elbolagen sköter 

handeln åt sina kunder och för detta tar de ut en marginal på elpriset. Detta innebär att 

spotpriset som bestäms av utbudet och efterfrågan på Nord Pool inte är det pris som de 

lite mindre slutkonsumenten betalar och i slutändan delvis grundar sin efterfrågan på 

elektricitet på.  

 

Att både priset på produktionsfaktorer, som påverkar utbudet på el, och priset på 

substitut, som påverkar efterfrågan på el, i den här studien representeras av priset på olja 

kan ha påverkat det slutliga resultatet av regressionen. Denna koefficient, blev som 

tidigare nämnts, inte signifikant vilket kan ha att göra med detta. Dock visade testar på att 

den har betydelse för modellen och då den dessutom erhölls det förväntade tecknet 

inkluderades den i studien.  

 

Den svenska elmarknadens utbudssida kännetecknas av att endast ett fåtal företag innehar 

stora marknadsandelar vilket medför att koncentrationen på markanden är mycket hög 

samt att de agerande företagen har stordriftsfördelar. Eftersom den svenska elmarknaden 

ser ut som den gör är det inte omöjligt att elproducenterna utnyttjar sin marknadsmakt till 

att manipulera utbudet på el för att exempelvis pressa upp priserna på marknaden. Som 

tidigare nämnts har tidigare studier visat på att så är fallet på en del elmarknader. Detta 

kan, om det förekommer, ha påverkat de slutliga resultaten i regressionen på ett eller 

annat sätt. Det är dock svårt att ta denna aspekt i beaktning då det är svårt att bevisa om 

detta förekommer på den Svenska elmarknaden samt i vilken utsträckning det i så fall 

förekommer.  

 

Regressionen som genomfördes i studien visar på att endast två variabler, tid och import, 

är signifikanta på en 10-procentig signifikantnivå. Resterande tre variabler, oljepris, 

kapacitet och disponibel inkomst, var inte signifikanta. Trots att dessa tre var 
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osignifikanta visade tester på att de tillförde modellen något och borde inkluderas. 

Troligtvis är det så att avsaknaden av påverkande variabler också är en av orsakerna till 

att endast två variabler var signifikanta. Förmodligen hade detta förändrats om fler 

förklarande variabler, exempelvis nederbörd och temperatur, inkluderats i modellen. 

Eftersom signifikansen hos vissa av de inkluderade variablerna i studien är låg är det 

även så att slutsatserna kring dessa variabler inte kan säkerställas. Att förklaringsgraden 

för studien tyder på att det kan finnas ytterligare variabler som har betydelse för 

spotpriset samt att endast två variabler var signifikanta tyder på att det krävs ytterligare 

studier för att fullt ut ha identifierat vad som påverkat spotpriser på el mellan åren 1996-

2002. 
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