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I 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

Sverige är på väg att förändras via uppdelning i flera prisområden på den Nordiska 

gemensamma elmarknaden. Många skandinaviska länder som agerar på Nord Pool är 

redan uppdelade i prisområden. Olika prisområden i ett land innebär att landet har olika 

elpriser på en och samma marknad, Nord Pool. För att definiera en relevant marknad 

kan man undersöka om olika prisserier följer samma långsiktiga trend. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka om de länder som är uppdelade i olika prisområdena på 

Nord Pool tillhör en och samma marknad. För att besvara syftet kommer 

kointegrationstest att genomföras, baserad på länder såsom Norge och Danmark som är 

uppdelade i flera prisområden. Tidsserier baseras på månadsdata från sex olika 

prisområden från och med januari 2002 till och med mars 2010. Resultatet visar att 

länder som Norge och Danmark tillhör en och samma marknad oavsett om de är 

uppdelade i flera prisområden vid handeln på Nord Pool. Prisvariationer förekommer 

kortsiktigt i både Danmark och Norge även om prisområdena inom landet tillhör till ett 

och samma marknad på långsikt. 

Nyckelord: Kointegration, tidsserier, elmarknad, Nord Pool, Phillips-Perron test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Sweden is about to change through the separation into different price areas on the 

common Nordic electricity market. Many Scandinavian countries, acting at the Nord 

Pool, are already divided into several price areas. Different price areas in different 

countries mean that one country has different prices on one market, Nord Pool. The 

definition of a relevant market can be explored using various price series and to analyse 

if they follow long-term trend. The purpose of this paper is to examine whether the 

countries that are divided into different price zones in Nord Pool belong to a single 

market. To answer the question cointegration tests will be performed on countries such 

as Norway and Denmark which are divided into several price areas. Time series based 

on monthly data from six different price areas from January 2002 to March 2010 is used 

in the thesis. The results show that countries like Norway and Denmark are integrated 

into one market whether or not they are divided into several price areas for trade on 

Nord Pool. Price variations occur in the short term, in both Denmark and Norway, 

although the price areas in the country belong to a single market in the long run. 

 

 

Keywords: Cointegration, electricity market, Nord Pool, time series, Phillips-Perron 

test. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Den nordiska elmarknaden utspelar sig idag på en gemensam elbörs Nord Pool, som 

bildades år 1993. Under 1996 anslöt grannländerna Norge och Sverige till Nord Pool 

(Alfakraft, 2010). Alla nordiska länder förutom Island medverkar på denna elmarknad, 

utöver detta integreras även marknader söder om Östersjön framför allt Tyskland och 

Polen och numera sker handel även med Baltikum och Ryssland. Bildandet av en 

nordisk elmarknad har bidragit till en ökad konkurrens på den gemensamma 

elmarknaden både för elproduktion samt för elhandeln (SOU, 2004). 

Handel på den nordiska elmarknaden sker genom regionuppdelning av länder. Orsaken 

är att stamnätet i Norden inte är helt anpassat för att kunna överföra all el, vilket innebär 

att det ibland uppstår s.k. flaskhalsar. För att hantera dessa överföringsbegränsningar i 

elnätet är det vanligt att indela marknaden i flera prisområden. Därför spelar flaskhalsar 

en avgörande roll vid uppdelningen i olika prisområden inom samma land. Danmark är 

uppdelat i 2 områden, och Norge är uppdelat i 4 områden vid handel på Nord Pool. Den 

11 januari 2010 beslutade Norge om en 5:e region som ska ingå i den nordiska 

elmarknaden. Norge kan dock variera i antal av områden vid handel på börsen beroende 

på Statnetts (Norges statligt ägda energiföretag) bedömning av hur det hydrologiska 

läget ska hanteras. Sverige fungerar däremot som ett prisområde, men utredningar 

gällande uppdelning på elbörsen pågår. EU–kommissionen har även beslutat att Sverige 

måste förändra sin hantering av överföringsbegränsningar på grund av favorisering av 

inhemska handlare. Genom att minska mängden av exportkapacitet i nätet till andra 

länder för att hantera flaskhalsar ökar flödet av el i nätet inom svenska gränser, vilket 

gör att detta gynnar enbart inhemska handlare (SOU, 2004). 
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Svenska Kraftnät har därmed fattat ett bindande beslut med Kommissionen om Sveriges 

uppdelning i fyra anmälningsområden på den nordiska elmarknaden från och med den 1 

november 2011 (Europeiska kommissionen, 2010). Detta kommer att bidra till att 

överföringen i elnätet inte längre kommer att begränsas, istället låter man 

marknadspriser ta hand om det. Enligt åtagandena kommer Svenska Kraftnät inte längre 

att begränsa handeln, utan i stället tillåta elfödena att anpassa sig till 

överföringskapaciteten med hjälp av marknadspriserna. Redan år 2009 har en rapport 

”Prisområden och konkurrens” (Econ Pöyry, 2009) sammanställts. Rapporten tar upp 

flera punkter som berör konkurrens och prissäkring på elmarknaden. Resultatet visar 

relativt stora prisskillnader mellan norra Sverige och södra Sverige, med lägre priser i 

norr. Orsaken till det är att norra Sverige har vattenkraft och en större elproduktion med 

lägre kostnader än elkraften i södra Sverige. En annan faktor är att södra Sverige har ett 

större energibehov än norra Sverige eftersom det är mera tätbefolkat. Ett utökat antal 

prisområden bidrar till ökade risker för elhandlarna och ökar kostnaderna som leder till 

en reducerad konkurrens på slutkundmarknaden. Utöver detta kommer elhandlarna 

dessutom få ökade kostnader för IT-system vilket också leder till en minskad 

konkurrens.  

Prisområdesindelning innebär att svenska elkunder kommer att få olika elpriser 

beroende på var i Sverige de bor. En uppdelning av prisområdet har en betydelse för 

elpriser och dess deltagare, därav uppstår frågan om hur starkt dessa olika regioner är 

integrerade till en och samma marknad. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om de länder som är uppdelade i olika 

prisområden på Nord Pool tillhör en och samma marknad. Uppsatsen undersöker 

därmed om Norge och Danmark tillhör en och samma marknad även om de är 

uppdelade i ett flertal regioner vid elköp på Nord Pool. Detta kommer att indikera 

sannolikheten för att Sverige kommer att tillhöra en och samma marknad efter 

uppdelningen i prisområden. 
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1.3 Metod 

En metod för att definiera en geografiskt relevant marknad är att undersöka om priserna 

på den marknaden följer en långsiktig trend. Metoden är ett kointegrationstest som 

använder historiska data av områdespriser på elinköp från Nord Pools spotmarknad för 

att kunna urskilja om dessa tillhör en och samma marknad. Ett villkor som måste vara 

uppfyllt innan variabler kointegrationstestas är att de måste vara icke-stationära. Ett 

annat villkor är att variabler i olika tidsserier som ska testas tillsammans bör vara icke-

stationära av med samma ”differens”. Slutligen testas om områdespriser följer en 

långsiktig trend med hjälp av kointegrationstestet. Datamaterialet i studien är 

månadsbaserade områdespriser vilka sträcker från januari 2002 till mars 2010. 

1.4 Avgränsningar och tillförlitlighet 

Studien bygger på historiska data som är publicerad på Nord Pool och är begränsad till 

tidsperioden januari 2002 till mars 2010. Datan baseras enbart på spotpriser för olika 

prisområden såsom Danmark väst, Danmark öst, södra Norge, och mellersta/norra 

Norge. Regressionsanalysen baseras på en begränsad kvantitet av data. Enbart 

månadsdata, och inte dagsdata, används på grund av tillgänglighet. Det är önskvärt med 

dags- eller veckodata eftersom denna är mer frekvent, och fångar därmed upp större 

prisvariationer än genomsnittlig månadsdata. Detta kan ha en inverkan på resultatet. På 

grund av otillgänglighet av dags- och veckodata av en längre tid används genomsnittlig 

månadsdata som var åtkomlig på Nord Pool As. 

1.5 Tidigare forskning 

Rapporten ”Prisområden och konkurrens” (Econ Pöyry, 2009) består av en kvalitativ 

och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen baseras på intervjuer med organisationer 

och elhandlare både med och utan elproduktion från både Sverige och Norge. Den 

kvantitativa delen av rapporten består av elprissimulering med modellverktyg BID 

(better investment decision). Den är baserad på data från SKM Syspower och med 

statistik från Norska Konkurrenstillsynes från januari 2008 till november 2008 med 

samma förutsättningar som under året 2008. Två modellkörningar har utförts och 

jämförts, i den ena modellkörningen är Sverige uppdelat i tre prisområden: södra 

Sverige, mellersta Sverige och norra Sverige. I den andra modellkörningen är Sverige 
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utan prisområden och ses som ett prisområde. Resultatet visar prisområdesskillnader 

mellan norra Sverige och södra Sverige på upp till 5 Euro/MWh för år 2008. Däremot 

har södra Sverige och Sverige utan prisområden prisskillnader på upp till 4,3 

Euro/MWh. 

Studien granskar Contracts for Differences (CfD)-handeln och möjligheterna för olika 

typer av aktörer att prissäkra sig mot prisområden och systempriset. CfD - handeln är 

begränsad, har dåligt utbud och likviditet av handeln påverkar mest de oberoende 

elhandlarna. I studien framkommer att elhandlare/elproducenter kan säkra sig internt 

mot både områdes- och systemsprisvariationer eftersom de är vertikalt integrerade och 

därför har en stark position på Nord Pool, men den möjligheten saknar de oberoende 

elhandlarna. Dessa faktorer tillför att de olika aktörerna delvis har olika förutsättningar 

och konkurrensvillkor vid prissäkring. Detta bidrar också till att oberoende elhandlare 

har svårt att medverka nationellt eftersom de konkurrerar med elhandlare/elproducenter 

som har bättre villkor vid prissäkring, vilket gör att de kan erbjuda en bättre 

överenskommelse på slutkundsmarknaden. Antalet nationellt verksamma elhandlare ses 

som en indikation på hur elhandlarna uppfattar hanteringen av prisområdesindelning. 

Vid jämförelse mellan antal norska och svenska verksamma elhandlare nationellt, 

kommer antagligen antalet svenska verksamma elhandlare att minska vid införandet av 

prisområden i Sverige. Detta beror på att Sverige har få elhandlare med egen produktion 

jämfört med Norge vilket leder till ett större behov för prissäkring via den finansiella 

marknaden som är relativt begränsad. Detta leder till en sämre konkurrens på den 

svenska elmarknaden och på slutkundsmarknaden som också leder till olika elpriser i 

olika delar av landet.  

Elmarknaden blir påverkad av många andra faktorer och några av dem tas upp i Barlows 

studie ”A diffusion model for elctricity prices”. Barlow (2002), studerar prisvariationer 

på två olika elmarknader såsom Kalifornien och Alberta. Studien utgår från utbuds- och 

efterfrågemodellen och använder sig av en spridningsmodell vid skattning av historiska 

dagliga spotpriser, på fyra år av Albertas marknad och på tre år av Kaliforniens 

marknad. Resultatet visade att elpriserna sjunker under söndagar för att återigen öka på 

måndagar. Anledning till detta är att industrier är stängda och därmed förekommer en 

låg efterfråga på elektricitet. Industrier påverkar elpriser inte bara på söndagar utan 
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också andra dagar i veckan. Industrier är i sin tur bundna till landets ekonomi såsom 

konsumtion vilket ”dikterar” produktionen och förbrukningen av el. Detta kan i sin tur 

kopplas till konjunkturläge. Vid konjunkturnedgång t.ex. minskar produktionen och 

energiåtgången som påverkar elpriset på marknaden. Barlows studie är väldigt 

intressant eftersom den belyser underliggande faktorer bakom prisvariationerna. Jag 

anser att dessa faktorer är väsentliga för elmarknaden, men de kommer inte att tas upp 

ytterligare i denna uppsats. Däremot vill jag introducera Barlows studie för att kunna ge 

läsaren en insyn i andra element som är avgörande på elmarknaden vid prisvariationer. 

En annan studie som jag kommer att beskriva använder sig av samma teoretiska 

metodram som används i denna uppsats, nämligen Wårells (2006) studie. Eftersom 

Wårells studie bygger på samma ”grundteori” är det intressant att se tillvägagångssättet 

och framförallt tillämpningen av metoden är relevant för denna studie. Studien 

undersöker en hypotes om en gemensam global marknad av kolindustrin och dess ökade 

integration över tidsperioden samtidigt som den undersöker metallurgiskt kol och 

energikols marknader separat.  Utvecklingen av den internationella kolmarknaden innan 

1960-talet hindrades av höga transportkostnader, men sedan sjönk transportkostnaderna 

väsentligt och andra faktorer såsom oljekrisen år 1973 bidrog till en ökad efterfråga på 

kol som en viktig energikälla. De största geografiskt separerade marknaderna inom 

kolindustrin är Europa och Asien-Stillahavsområdets marknader. I Wårells studie 

tillämpas även kointegration och felkorrigeringsmodellen på kvartalsserier mellan år 

1980 och år 2000 på Europamarknaden och Japanmarknaden som är de två största 

världsmarknaderna på kol. Lagen om ett pris (LOP) används för att identifiera en 

”gemensam” marknad för kol. Detta innebär att priset på kol förväntas vara detsamma 

på dessa marknader. Studien utförs genom två-stegsmetoden, där första steget är 

Dickey-Fuller (DF) testet som avgör om prisserier är stationära eller icke-stationära. 

Därefter används (OLS) testet för kointegration som avgör om Europa- och 

Japanmarknaderna är integrerade på långsikt både för energikol och metallurgiskt kol. 

Resultatet visar att båda delarna av kolmarknaden är globalt integrerade på lång sikt. 

 

 

 



6 

 

KAPITEL 2 

NORD POOL 

 

 

 

 

Kapitel två inleds med en presentation av elpriset på Nord Pool, vidare beskrivs hur 

olika faktorer påverkar priset på både utbud och efterfrågan av el. Därefter klargörs 

vilka aktörer som är verksamma på elmarknaden samt dess funktioner. Efteråt 

tillkommer en mer ingående redogörelse av två delmarknader på Nord Pool och dess 

beståndsdelar (komponenter), vilket är den fysiska och den finansiella delmarknaden 

och dess beståndsdelar som är elspot, elbas, eltermin och eloption. Sedan kommer en 

presentation av de nordiska prisområdena och skildrar den geografiska uppdelningen, 

historiska prisutvecklingen, överföringskapacitet, flaskhalsar och deras hantering. 

Slutligen ges en översiktlig beskrivning av länder som medverkar på marknaden, 

Finland, Danmark, Norge och slutligen Sverige och vad händer om Sverige delas upp i 

två regioner år 2011.  

Elpriset på Nord Pool påverkas av många faktorer, bland annat väder, 

världsmarknadspriser på olja, kol och gas (EI, 2009a), valutaförändringar, politiska 

beslut och miljörestriktioner samt pris på utsläppsrätter. Priset på el styrs av utbud och 

efterfrågan som i sin tur grundar sig på elproduktion samt elanvändning. Därmed 

påverkar vädret utbudet i form av tillgången på vatten genom nederbörden i 

vattenmagasinen s.k. hydrologiska faktorer. Förutom det påverkas utbudet av politiska 

beslut, miljörestriktioner, världsmarknadspriset på bränsle och priset på utsläppsrätter 

(ET, 2009).  

Efterfrågan påverkas av temperaturförändringar eftersom uppvärmningen av fastigheter 

beror på temperaturen. Denna är huvudorsaken till elprisets årliga säsongsmönster med 

lägre prisnivåer på sommaren och högre på vintern. Konjunkturläget i landet har 

inverkan på efterfrågan. Vid lågkonjunktur orsakad av finanskriser konsumeras i regel 
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mindre varor, vilket i sin tur genererar en lägre produktion i industrin. Detta leder till en 

lägre energiförbrukning vilket sedan kan konstateras i en minskad efterfrågan på el (EI, 

2008a). 

Under år 2008 var det genomsnittliga systempriset på Nord Pool 43,1 öre per kWh i 

jämförelse med år 2007 då genomsnittspriset var 25,9 öre per kWh (EI, 2009a). Den 

finansiella oron i världen har bidragit till variationer i elspotpriser på den fysiska 

marknaden under 2008. I början av året föll systempriset på grund av 

väderförhållandena och i mitten av året steg systempriset kraftigt. Orsaken till detta var 

hydrologiska faktorer och stigande priser på både olja och kol. I slutet av året föll 

systempriset igen, denna gång orsakat av finanskrisen i världen och fallande priser på 

bränsle. Detta ledde i sin tur till att efterfrågan på el minskade (EI, 2008).  

Den globala finansiella krisen under år 2008 har orsakat lägre BNP-tillväxt genom 

minskade investeringar, hög arbetslöshet, nedgång i efterfrågan av varor samt lägre 

produktion i landet. Detta har spridit sig på alla varumarknader och bland annat till 

elmarknaden. BNP-prognoserna pekar på avstannad tillväxt i Europa och USA under år 

2008 (EI, 2008). 

2.1 Aktörer 

Antalet aktörer på Nord Pool under år 2002 var 317 företag från 20 länder (Nord Pool 

Spot As, 2010a). Elmarknaden består av olika aktörstyper som nätägare, elproducenter, 

el-användare, elleverantörer och elhandelsföretag. Nätägare ansvarar både för 

transporten och för den fysiska överföringen av el från producenten till elanvändare som 

har ett avtal med både elhandelsföretag och nätägare om köp och ”uttag” av el från 

elnätet (SOU, 2002). Elproducenter producerar och säljer el till elhandelsföretag som 

sedan säljer den vidare till konsumenter, men de kan också ha en egen produktion av el. 

Elleverantörer är en grupp som säljer el på marknaden, exempelvis elproducenter, 

elhandelsföretag och kombinerade elproducenter/elhandelsföretag (Energimyndigheten, 

2002). Det kan tydligt visas i en förenklad figur nedan: 

 

 



8 

 

Figur 1. Deltagare på elmarknaden  

 

Källa: Svenska Kraftnät (2010b) 

Elproducenter producerar el och säljer vidare till elhandelsföretag via elbörsen Nord 

Pool eller genom direkt handel. Elhandelsföretag säljer vidare till 

slutkunder/elanvändare. Själva transporteringen av elen ansvaras utav nätägare som ser 

till att den levereras från elproducenter till elanvändare. Detta sker med hjälp av stamnät 

sedan av regionnät och slutligen av lokalnät (Svenska Kraftnät, 2010b). 

Nord Pool tillhandahåller en spotmarknad för fysisk handel med el, en derivatmarknad 

samt en clearingfunktion. Nord Pool delas in i två marknader dels den fysiska och dels 

den finansiella marknaden. Detta gör att handlare kan säkra sig på den finansiella 

marknaden mot variationerna på den fysiska marknaden, spotmarknaden. Nord Pool 

fungerar som en garant mellan parter vid handel på marknaden samt anonymitet för de 

inblandade parterna garanteras (SOU, 2002). 

2.2  Den fysiska marknaden 

Nord Pool Spot AS är en marknadsplats för handel med el för fysisk leverans under det 

kommande dygnet som etablerades i januari 2002 som ett separat företag och fungerar 

som en fullvärdig börs enligt norska börsregler. Nord Pool Spot Koncernen ägs av 

Statnett SF och English Kraftnät med vardera 30 procent samt utav Fingrid Oyi och 

Energinet.dk med vardera 20 procent (Nord Pool Spot As, 2010b). Den fysiska 

marknaden består utav två delmarknader, elspot och elbas.  
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2.2.1 Elspot 

Elspot ansvarar för den kortsiktiga handeln med fysiska kontrakt. Elhandlare och 

elproducenter lägger dagligen köp- och säljbud och det uppstår en auktion för varje 

enskild timme, varefter det fastställs ett spotpris utav utbud och efterfrågan. Därefter 

sammanställs aktörernas bud för de nästkommande 24 timmarna till utbuds- och 

efterfrågekurvor som ger ett jämviktspris så kallad systempris, utan att ta hänsyn till de 

fysiska begränsningar som kan finnas i överföringskapacitet i elnätet (SOU, 2002). 

Systempriset används som referens både på den finansiella marknaden och vid fyrtio 

procent av bilaterala avtal som sker utanför Nord Pool (Energimyndigheten, 2005).  

Figur 2. Jämviktspriset 

MWh

KR/MWh

Utbud

Efterfrågan

Omsättning

Spot pris

 
Källa: Stoft (2002)  

 

2.2.2 Elbas 

Elbas organiseras av Nord Pool Spot och är en kortsiktig justermarknad. 

Elbasmarknaden gör det möjligt för aktörer att handla sig i balans närmare 

leveranstimmen, eftersom Elspot stänger upp till 36 timmar innan leveransen och det är 

inte alltid att aktörer befinner sig i balans. Orsaken till obalans kan bero på förändringar 

inom temperaturprognoser eller/och förändringar inom industrins energibehov som i sin 

tur påverkar företags handel på el (Gåverud, 2008). Produkten som handlas på elbas är 

en timmes långa, fysiska kontrakt. Köpenskap sker kontinuerligt via ett elektroniskt 

handelssystem vilket ger aktörer en möjlighet att handla ett kontrakt upp till en timme 

före leverans. Marknaden har öppet dygnet runt (SOU, 2002). 
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2.3 Den finansiella marknaden 

Nord Pool Financial Market ASA är en finansiell/derivat marknad där aktörerna kan 

handla standardiserade finansiella kontrakt (optioner och terminer) med en löptid på upp 

till fyra år och gäller inte en fysisk leverans utan en kontantavräkning. Den förväntade 

prisutvecklingen på spotmarknaden är en underliggande faktor för priset på det 

finansiella kontraktet eftersom referenspriset på kontrakten är ett systempris. 

Spotmarknadens höga volatilitet gör att prissäkringen och riskhantering är viktigt del på 

den finansiella marknaden, med hjälp utav handel av produkter som futures, forwards, 

contracts for differences (CfDs) och optioner, vid handel av elektrisk kraft (SOU, 2002; 

SOU, 2004). 

2.3.1 Eltermin och eloption 

Företagets elprisrisk är den risk som finns i portföljen när denna innehåller kontrakt som 

ingåtts på olika prisnivåer och när priset på el förändras. Eltermin och eloption indikerar 

framtida prisutveckling på den fysiska marknaden. Kontrakten bygger på att företag 

köper/säljer el för en bestämd pris och för en viss bestämd tid. Exempel på detta är 

futures med löptid på ett par månader medan forwards har löptid på fyra år gör att 

aktörerna kan prissäkra sig mot systemprisvariationer. Förutom dessa kontrakt finns en 

annan typ av forwardskontrakt såsom Contracts for Differences (CfD:s) som också 

prissäkrar fast mot skillnader i områdespriser (SOU, 2002; SOU, 2004). 

Eloption är ett likartat kontrakt som terminskontrakt förutom ett undantag såsom att vid 

ägandet av optionskontrakten tillkommer en rättighet. Rättigheten innebär att om ägaren 

begär att genomföra avtalet då är säljaren av optionen skyldig att göra det. Däremot har 

säljaren av optionen inte samma rättighet (SOU 2002; SOU 2004). 

Det finns även direkt handeln mellan aktörer i de olika länderna genom s.k. Over The 

Country (OTC)-kontrakt på en OTC marknad. OTC-marknaden gör det möjligt för 

aktörer att handla med börskontrakt med mindre risk, samt med bilaterala kontrakt som 

är prissäkrade. 
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2.4 Nordiska prisområden 

Ett prisområde/elspotområde på Nord Pool är ett samlingsnamn på ett eller flera 

anmälningsområden som har ett systempris på den fysiska marknaden. Grundregeln är 

att både utbud och efterfrågan är anpassad till varje område samtidigt som kapacitet vid 

överföring av elen är tillräcklig (Svenska Kraftnät, 2010a). Figur 3 till vänster omfattar 

inga förändringar i Norges uppdelning eller Sveriges kommande uppdelning. Däremot 

visar bilden till höger Norges uppdelning samt den kommande uppdelningen i Sverige. 

Sverige kommer att ha fyra fasta prisområden vid uppdelning den 1 november 2011. 

Detta avser en geografisk uppdelning på elområden: Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), 

Stockholm (SE3) och Malmö (SE4) (Svenska Kraftnät, 2011). 

Figur 3. Norges uppdelning och Sveriges kommande uppdelning 

 

Källa: Aktiefokus (2010).  

År 2008 hade elspotområdena ett gemensamt elspotpris under nio procent av tiden. 

Resten av året har överföringsbegränsningar mellan elspotområden orsakats delvis av 

kabelbrott i Oslofjorden och andra orsaker såsom kyla. Däremot år 2007 hade Nord 

Pool ett gemensamt elspotpris 28 procent av tiden (EI, 2009b). 

Eftersom överföringskapaciteten är begränsad uppkommer överbelastningar i elnätet 

s.k. flaskhalsar som orsakar områdesprisskillnader. Flaskhalsar hanteras genom 

uppdelning av marknaden i prisområden eller mothandel, eller också genom 

komplettering av dessa båda metoder. Samtidigt kan det vara billigare att producera el 

på en viss plats på grund av till exempel tillrinning och vattenmagasinfyllnad vilket 
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leder till ett lägre elpris i området. Kraftflödet mellan två olika områden är skillnaden 

mellan försäljning och köp i de två områdena. Prisnivån i respektive område reglerar 

flödet av el. För att ”reparera” flaskhalsar i nätet används skilda priser för att förändra 

kraftflödet dvs. genom att områdespriset stiger eller sjunker ändras kraftflödet tills det 

stämmer överens med nätkapaciteten (SOU, 2002). 

Nord Pool är uppdelat i prisområden/elspotområden. Norge består av fem områden vid 

behov NO1, NO2, NO3, NO4 samt NO5. Danmark består av två områden DK East och 

DK West. Sverige (SE) och Finland (FI) består av ett område vardera, sedan finns även 

ett tyskt prisområde, Kontek. Historisk genomsnittlig prisutveckling på den nordiska 

elmarknaden från och med 2000 till och med 2010 visas i figur 4. Finland och Sverige 

har rätt så nära genomsnittliga spotpriser genom åren. Danmark och Norge följer 

varandra väldigt jämnt ända fram till år 2004. Därefter är det större variationer mellan 

Norge, Danmark och Sverige/Finland tillsammans ända fram till år 2010 se figur 4. 

Figur 4. Årliga genomsnittliga elpriser  

 
 

Källa: Nord Pool As (2010d). 

Tabell l visar beskrivande statistik av Norge, Sverige, Finland och Danmark. Danmarks 

statistik uppges via Danmark Öst och Danmark Väst för att tydliggöra deras skillnader i 

såväl medel-, minimum- som i maximumvärden. 
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Tabell 1. Beskrivande statistik 

Variabler Medelvärde Minimum Maximum    

Norge 34,596 13,727 65,622 

Sverige 36,441 16,41 72,25 

Finland 38,175 23,54 70,84 

Danmark Öst 37,537 12,75 71,41 

Danmark Väst 37,464 25,47 56,43 

  

Källa: Nord Pool As (2010d). 

2.4.1  Finland 

Finlands elproduktion består utav cirka 47 % värmekraft, 30 % kärnkraft och 22 % 

vattenkraft. Finland delas aldrig in i prisområden, utan motköp tillämpas alltid. Motköp 

kan vara att systemansvarig begär justering av överskottsområdet genom att minska 

produktionen. Detta orsakar kostnader hos systemansvariga och är tecken på att nätet 

bör förändras. Dessa kostnader förs vidare till kunden på slutkundsmarknaden (ET, 

2009). 

2.4.2  Danmark 

Danmarks elproduktion är baserad på 81 % värmekraft och 19 % vindkraft (ET 2009). 

Danmark är sedan år 2001 uppdelat i två prisområden på grund av att västra Danmark 

(Jylland) och östra Danmark (Själland) saknar en direkt fysisk anslutning till varandra. I 

figur 5 jämförs prisserierna för västra Danmark (Jylland) och östra Danmark (Själland). 

Figur 5 utgår från genomsnittlig månadsdata av spotpriser från januari 2002 till mars 

2010. Stora prisskillnader inträffade vid tre tillfällen av tidsperioden. Under december 

2002 och januari 2003 har östra Danmark mycket högre genomsnittligt elpris, 71,075 

euro i jämförelse med västra Danmark som hade 44,835 euro i elpris. Medan under juni-

juli 2005 har västra Danmark högre genomsnittligt elpris på 43,345 euro jämfört med 

östra Danmark som har då 28,940 euro i elpris. Det tredje tillfället inträffade under 

januari-februari 2010, vid den tidpunkten har östra Danmark ett högre genomsnittligt 

elpris på 80,015 euro än västra Danmark som har 43,37 euro i elpris (Nord Pool As, 

2010d). Under hela tidsperioden förekommer stora prisskillnader som uppgår till ca 37 

procent, 33 procent och 46 procent vid första, andre och tredje tillfället. Ett lägre elpris 

inträffar både i östra och i västra Danmark. 
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Figur 5. Elpriser i västra och i östra Danmark 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002.0
1

2002.0
8

 2
003.0

3

2003.1
0

 2
004.0

5

 2
004.1

2

 2
005.0

7

2006.0
2

2006.0
9

2007.0
4

 2
007.1

1

2008.0
6

2009.0
1

2009.0
8

2010.0
3

År & Månad

E
lp

ri
se

r

Västra Danmark 

Östra Danmark 

 

Källa: Nord Pool As (2010d). 

2.4.3 Norge 

I Norge baseras 98 % av elproduktionen på vattenkraft (ET, 2009). År 2002 delades 

Norge upp i 4 elspotområden och sedan den 15:e mars 2010 är landet uppdelat i fem 

elspotområden vilka är sydöstra (NO1), sydvästra (NO2), mellersta (NO3), norra (NO4) 

och västra Norge (NO5) (Nord Pool As, 2010c). Enligt energilagen i Norge, ska 

systemoperatören dela in Norge i flera områden vid förväntad energibrist i ett visst 

område eller för att kunna hantera långvariga, stora flaskhalsar. På grund av dessa 

orsaker bestäms antalet prisområden. Detta gör att Norge tar hänsyn till sina interna 

flaskhalsar och därefter varierar sina anmälningsområden på Nord Pool vid 

behov/problem. I figur 6 jämförs Norges prisområden som är Oslo, Bergen, Trondheim 

och Tromsö baserade på månadsvis spotpriser från och med januari 2002 till och med 

mars 2010. Det finns inga större prisskillnader mellan Trondheim och Tromsö eller 

mellan Oslo och Bergen. Oslos och Bergens genomsnittliga månadspriser följer 

praktiskt taget varandra och områdespriser för Trondheim och Tromsö vilka är nästan 

identiska.  
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Figur 6. Elpriser i Oslo, Bergen, Trondheim och i Tromsö 
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Källa: Nord Pool As (2010d). 

I figur 6 framgår att både områdespriserna för Oslo och Bergen nästan inte har några 

prisskillnader, vilket gör att dessa två prisområden kan summeras i ett enda prisområde i 

figur 7 som betecknas OsloBerg. Figur 6 visar prisområdena Trondheim och Tromsö 

som står under samma förhållande till varandra, vilket gör att dessa prisområden 

sammanfattas i ett enda prisområde och betecknas som TrondTromsö i figur 7. I denna 

jämförs de två prisområdena OsloBerg och TrondTromsö. Stora prisskillnader mellan 

prisområdena ses under tre tidsperioder som sammanfaller under 2007, 2008 och 2010, 

då prisnivån i områdena Oslo och Bergen är lägre än i områdena Tromsö och 

Trondheim. Under juli-augusti 2007 har Oslo och Bergen 9,035 euro i genomsnittligt 

elpris, medan Trondheim och Tromsö har 23,455 euro i genomsnittligt elpris, vilket är 

mer än dubbelt så dyrt. Under april-maj 2008 hade Oslo och Bergen åter igen ett lägre 

genomsnittligt elpris på 19,945 euro jämfört med Tromsö och Trondheim som hade 

43,338 euro i elpris. Januari-februari 2010 har Oslo och Bergen ett genomsnittligt elpris 

på 58,08 euro under tiden som Trondheim och Tromsö har 80,423 euro i elpris. 

Procentuella prisskillnader under dessa perioder uppgår till ca 61 procent, 54 procent 

och 28 procent vid första, andre och tredje tillfället mellan prisområdena. I början av 

tidsperioden inträffar inga större prisskillnader medan senare i tiden från och med  2007 

fram till 2010 ser man stora prisdifferenser. Vid prisvariationer observeras att OsloBerg 
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prisområde har vid varje tillfälle det lägsta elpriset i jämförelse med prisområde  

TrondTromsö, vilket är en skillnad jämfört med Danmark där prisområde med det lägsta 

elpriset varierar. 

Figur 7. Elpriser i OsloBerg och i TrondTromsö områdena 
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Källa: Nord Pool As (2010d). 

2.4.4 Sverige och vad händer om Sverige delas upp i flera prisområden år 2011? 

Svenska Kraftnät är systemansvariga på elmarknaden i Sverige. Hälften av Sveriges 

elproduktion baseras på vattenkraft i norr och hälften på kärnkraft i söder. Normalt så 

har norra Sverige ett överskott av produktion och en låg förbrukning. Medan i södra 

Sverige är det stor efterfråga i och med att området är mer tätbefolkat. Kostnader för 

produktionen varierar eftersom vattenkraft har en lägre rörlig kostnad än kärnkraft, 

vilket gör att elen levereras från norra till södra Sverige. En ökad transportsträcka 

innebär en ökad kostnad och fungerar som ett pålägg på själva elpriset. Det svenska 

nätet hanterar inte enbart överföringar av det svenska kraftinflödet men också av det 

norska kraftinflödet från norska vattenkraftverk som vidare levereras genom Sverige 

mot söder. Det norska elnätet är svagare än det svenska elnätet och är inte kapabelt att 

hantera en sådan elöverföring (Svenska Kraftnät, 2011; Svenska Kraftnät, 2009).  

Sverige räknas som ett enda prisområde där motköp tillämpas precis som i Finland. För 

att hantera flaskhalsar i Norden tillämpas prisområdesindelning vid handel som i sin tur 

genererar prisområdesdifferenser. Sverige anses vara ett enda prisområde, men vid 
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handel på Nord Pool har vi också ”bildat” ett gemensamt prisområde med samtliga 

prisområden, mestadels med Finland och/eller med östra Danmark, men även med andra 

prisområden. Exempelvis Finland och Sverige har haft samma pris under 95 procent av 

tiden år 2002. Medan år 2003 har Östra Danmark och Sverige har haft samma pris under 

98 procent av tiden.  

Förutom förbindelser med nordiska länder på Nord Pool har Sverige förbindelser med 

länder utanför Norden såsom Polen (SwePol) och Tyskland (Baltic Cable). 

Marknadsformen på den svenska elmarknaden är oligopol där tre producenter har stora 

marknadsandelar och därmed större marknadsmakt. Dessa företag är Vattenfall, 

Sydkraft och Fortum (SOU, 2004).  

Uppdelningen kommer att orsaka olika områdespriser, troligt är lägre elpris i norra 

Sverige och högre elpris i södra Sverige. I och med att Sverige valde att inte dela upp 

sig i olika prisområden har detta inneburit att Sverige flyttade ut flaskhalsar till 

nationens gränser och därmed prioriterade sina interna köpare i första hand genom att 

begränsa handelskapacitet mot angränsande länder bland annat som Tyskland, Polen 

och Danmark. Fördelen med uppdelningen av Sverige i flera prisområden kan bidra till 

förebyggande av flaskhalsar. Interna prisskillnader ger en bättre insyn på relationen 

mellan förbrukning och produktion i området och som i sin tur signalerar om 

nödvändiga investeringar i nätkapacitet (SOU, 2004).  

Faktorer som exempelvis finansiella krisen, hydrologiska faktorer och marknadskrafter 

påverkar elpriset på Nord Pool och följaktligen prisområdena på Nord Pool. Vid 

handeln på Nord Pool har prisområdena inom Norge och Danmark stora prisvariationer 

under tidsperiod januari 2002 och mars 2010. Prisskillnaderna kan uppgå nästan till 

dubbla elpriset. Frågan är om prisområdena inom Norge och Danmark är integrerade 

inom landet även om det förekommer stora prisskillnader. Detta kommer att undersökas 

närmare i kapitel 3. 
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KAPITEL 3 

TEORI, METOD OCH RESULTAT 

 

 

 

 

Kapitel tre redogör för vilken data som används i studien. Efteråt beskrivs teorin ”Lagen 

om ett pris”. Därefter beskrivs metodgenomförandet när tidsserien testas för 

stationäritet. Tidsserier bör vara icke–stationära vilket är ett av de viktiga villkoren för 

att vidare testa för kointegration. Phillips-Perron testet beskrivs sedan och detta används 

för att kontrollera stationäritet hos tidsserier i studien. Slutligen introduceras 

kointegrationstestet. Empiridelen följer kontinuerligt teoridelens upplägg där studiens 

resultat presenteras i samband med den teoridel som den motsvarar. 

3.1 Data  

Data i denna studie baseras på prisserier som visar det genomsnittliga månadspriset för 

perioden januari 2002 till mars 2010 och som hämtats från Nord Pool den 2010-11-24 

och omfattar 99 observationer. Tidsserierna gäller för prisområdena Danmark Väst, 

Danmark Öst, Oslo, Bergen, Trondheim och Tromsö. Hämtad data omvandlades till 

logaritmisk skala för att datan på det sättet blir mer hanterbar för vidare användning i 

studien. Detta gäller de ekonometriska beräkningar som visar resultatet i procentuell 

skala. Prisserierna är konverterade till euro som offentliggörs av Nord Pool. 

3.2 Lagen om ett pris (LOP) 

”Lagen om ett pris”, (LOP), innebär att priset på en viss vara är likadant i alla länder 

uttryckt i samma valuta undantaget transportkostnader. I de fall, när prisskillnader 

förekommer, uppstår en arbitragemöjlighet för aktörer på marknaden. Genom att köpa 

varan billigt i ett land och sedan sälja vidare i ett annat land till ett högre pris, gör 

aktören en riskfri vinst. Ett sådant handlande kommer att jämna ut priserna i längden 

och leda till ett och samma pris på den internationella marknaden justerat för 
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transportkostnader (Heymann och Bloom, 1990). Ett sätt att testa om LOP håller är att 

genomföra kointegrationstest. 

3.3 Stationär och icke-stationär tidsserie 

Det är viktigt att tidsserien testas för stationäritet, eftersom ett villkor för att två 

tidsserier skall vara kointegrerade är att tidsserierna var för sig är icke–stationära. En 

icke-stationär tidsserie har varierande medelvärde (µ) och varians ( 2 ).  En sådan 

tidsserie innehåller en enhetsrot och slumpvariabeln ( iY ) har inga korrelationer med 

andra slumpvariabler ( iY ) i tidsserien. Ekvation 1.1 kallas autoregressiv modell, AR(p) 

eller rättare sagt AR(1), eftersom p anger antal gånger tidsförskjutna värden av det 

beroende variabeln, iY . 

iii eYY  110      (1.1) 

I mitt fall kan detta exempelvis innebära: 

iOSLOOSLO ePP
ii


110   

Antag att 0 = 0 och 1 =1 i ekvation (1.1). Detta säger att slumpvariabler i en icke-

stationär tidsserie är oberoende från varandra oavsett tidpunkten. Detta kan konstateras i 

random walk, vilket klargörs i ekvation 1.2. Genom att flytta den tidsförskjutna 

slumpvariabeln i ekvationen 1.2 till den vänstra sidan kan vi se att skillnaden mellan 

slumpvariabler med olika tidpunkter är lika med feltermen. Detta tyder på att 
iOSLOP  

följer inget mönster och är slumpmässigt (Dougherty, 2007).  

iii eYY  1      (1.2) 

Exempel som i mitt fall kan detta ”uttryckas” som: 
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Där slumpvariabeln )(
iOSLOi PY , 0  är intercept, 1  är lutningen vilken också kallas för 

autoregressiva parametern. Den bestämmer hur stark korrelationen är mellan 
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slumpvariablerna. )(
11  iOSLOi PY , slumpvariabeln med ett tidsförskjuten värde eller också 

kallad för ett laggat värde. Feltermen betecknas med ie och tidpunkten, i. 

Däremot är både medelvärdet (µ) och variansen ( 2 ) i en stationär tidsserie konstanta 

genom hela serien. Man kan se det som att tidsserier består av observationer tagna i 

tidsordning och att tidsavståndet mellan dessa observationer antas vara detsamma. 

Variabel, iY , är observationer över tiden som har korrelationer mellan olika iY . För en 

stationär tidsserie har oftast de intilliggande värdena den högsta korrelationen som 

sedan avtar med ökat tidsavstånd och inte på observationernas position på tidsaxeln. 

Detta innebär att korrelationerna beror på tidsavståndet mellan observationerna. Detta 

påvisar sambandet mellan slumpvariabler i stationär tidsserie och uttrycks som 

kovarians, jjii YYCov  ),( .  En stationär tidsserievariabel, tY , måste uppfylla villkor 

som:  

 

 
    jieeCovellerYYCov

YVar

YE

jijjii
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Ett stationärt tidsserievärde bör ha en konstant varians och samma väntevärde samt 

villkor för kovarians som har nämnts tidigare eller kovariansen skild från 0 där e är en 

felterm. Vidare, om kovariansen är skild från 0 är tidseriedata autokorrelerad 

(Westerlund, 2005; Dougherty, 2007). 

3.4 Phillips-Perron testet  

Phillips-Perron testet används i denna studie för att avgöra om tidsserien är stationär 

eller icke-stationär. Testet är en ickeparametrisk metod som möjliggör svagt beroende i 

feltermens fördelning och heterogen fördelning (ojämnt distribuerad data). I de fall där 

tidsserien innehåller en enhetsrot kan man konstatera att tidsserien är icke–stationär och 

vid utebliven enhetsrot är tidsserien stationär. Testet kan genomföras på tre olika sätt. 

Med intercept och trend, eller utan dessa variabler och sista metoden med konstant men 

utan trend, vilket används i denna studie se ekvationen 1.3. Testerna skulle inte vara 

mer tillförlitliga med en trend och en utesluten tidsberoende variabel har inte inverkan 

på resultatet, eftersom prisserier har en helt slumpmässig utveckling genom den angivna 
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tidsperioden den testas för vilket kan skådas i kapitel 2, figur 3, 4 och 5 (Phillips och 

Perron, 1988). 

iii eYY  110      (1.3) 

Tidsserie kan testas enligt AR(1)-modellen med hjälp av den autoregressiva parametern, 

1 . Tidsserien är icke–stationär när 11  och stationär i de fall när 01  . 

När 1,1 11    då råder ett instabilt läge i serien. För att kunna testa serien genom 

Phillips–Perron testet måste ekvationen 1.2 flytta tidsförskjuten slumpvariabeln 1iY  

eller s.k. ett laggat värde i ekvationen. Eftersom antal laggar ser till att få bort 

autokorrelationen inom serien, inleder man med en laggat värde för att sedan öka antalet 

successivt vid behov: 

iii YY   10

    (1.4) 

)( 1 iii YYYDär
 

där   testas för enhetsrot, samma sak som att 11   . Genom hypotesprövning, 

nollhypotesen  0:0 H menar att tidsserien har en enhetsrot alltså är icke-stationär 

mot alternativhypotesen  0:1 H som innebär att tidsserien inte har en enhetsrot 

och är stationär. Om nollhypotesen förkastas måste t-värdet också understiga det 

kritiska värdet som kommer vid skattning av modellen (Phillips och Perron, 1988). I 

denna studie har jag valt att använda mig av tre olika signifikansnivåer, 1 %, 5 % och  

10 %. 

Ekvationen kan vidare utvecklas med högre autoregressiv ordning av AR(p) och testas 

på samma sätt som ovan:  

ipip

n

p

ii YYY   



 
1

10    (1.5) 

där antal förskjutande slumpvariabler, (p) och antal observationer, n.  
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Innan prisområdena testas för kointegration måste de först testas för autokorrelation 

förutsatt att områdespriser blir icke-stationära med lika många antal laggade värden. En 

annan faktor är att antal laggar spelar en betydelsefull roll i att ta bort autokorrelation i 

tidsserier. Max antalet laggar bestäms med utgångspunkt i formeln, Sequential t-test 

rule, (Hayashi, 2000): 

Max antal laggar =
4

1

100
*12 







 T
= 129699,11

100

99
*12

4

1









 (1.6) 

T = är antal observationer, vilket är 99 antal observationer i denna studie per variabeln 

under tidsperioden från januari 2002 till mars 2010. 

Denna studie använder sig av genomsnittliga månadsprisserier. Dessa tidsserier har 

testats med 1 antal laggar och har visat sig vara stationära vid samtliga signifikans 

nivåer. Det finn dock skäl att tro att månadsdata kan ha en koppling till varandra. 

Exempelvis att elpriset i januari 2003 kan ha likheter med elpriset i januari 2004. För att 

kunna fånga samhörigheten i tidsserien använder jag mig av 12 laggar vid undersökning 

av stationäritet. Detta innebär att icke-stationära tidsserier i denna studie är av samma 

autoregressiva ordning, AR(12), se ekvation 1.7 och 1.8:   

iiii YYYellAR    1212110 ...,mod)12(   (1.7)  

iiii XXXellAR    1212110 ...,mod)12(  (1.8)  

Områdespriser testas för staionäritet med 12 antal laggar och resultatet presenteras i 

tabell 2. I kapitel 2, har tidigare konstaterats att Oslos- och Bergensområdespriser kan 

sammanfattas i ett enda område och betecknas som, N1. Situationen för Tronheims- och 

Tromsösområdespriser är detsamma, vilket betecknas som N2. Båda områdespriserna i 

Danmark testas för stationäritet, Danmark Väst (DKW) och Danmark Öst (DKE).  

Resultatet visar att alla områdespriser är icke-stationära. Prisserien, N1 har ett t-värde på 

2,7519, vilken är icke-stationär vid 1 % och 5 % signifikants nivåer, men inte vid 10 % 

signifikants nivå. Alla andra prisserier i undersökningen är icke-stationära vid samtliga 

signifikans nivåer. 
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Tabell 2. Områdespriser 

Modeller t-statistik 

iNN ii
PP 

1211  -2.7519** 

iNN ii
PP 

1222  -2.1668*** 

iDKWDKW ii
PP 

12
 -2.4519*** 

iDKEDKE ii
PP 

12
 -2.4556*** 

 

* Tidserien har en enhetsrot, kritiskt t värdet är 3,51 vid 1 % 

** Tidsserien har en enhetsrot, t värdet är 2,89 vid 5 % 

*** Tidsserien har en enhetsrot, t värdet är 2,58 vid 10 % 

3.5  Kointegration 

Kointegration betyder att två olika tidsserier innehåller samma enhetsrot eller stokastisk 

trend. En gemensam stokastisk trend innebär en gemensam komponent hos tidsserierna 

som visar ett långsiktigt samband även om tidsserierna inte alltid följs åt på kort sikt. 

Kointegrerade tidsserier kan avvika från varandra inom korta perioder, men de 

återkommer alltid till ett gemensamt långsiktigt jämviktsläge (Dougherty, 2007).   

Först när man har konstaterat att tidsserier är icke-stationära kan man gå vidare för 

beräkning av koinegration som utförs i två steg. Enligt Engle-Granger metoden, skattas 

först en linjär regression kombinerad med tidsserier iY och iX via Ordinary Least 

Square (OLS): 

iii XY   1     (1.9) 

Residualerna ( i ) sparas från ekvationen 1.9: 

iii XY 1      (2.0) 
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Skillnaden mellan tidsserierna ( ii XY 1 ) är lika med feltermen, i . Detta innebär att 

differensen mellan tidsserien varierar slumpmässig runt en ”fast” nivå som i sin tur 

möjliggör en urskiljning mellan den långsiktiga och kortsiktiga relationen mellan 

tidsserierna (Enders, 2004).   

I steg två testas residualerna ( i ) för stationäritet genom Phillips-Perron testet. 

Residualerna är en gemensam komponent av två tidsserier. Om residualerna är 

stationära innebär detta också att dessa två tidsserier är kointegrerade och därmed följer 

en långsiktig trend: 

iiii u  1212110 ...)2      (2.1) 

där i är tid, i fångar upp störningar inte bara som inträffar vid tidpunkten i men också 

vid tidpunkten (i-1),   autoregressiva parametern som bestämmer hur stark 

korrelationen är mellan i  och 1i , ii XochY __ olika icke-stationära tidsseriedata med 

samma antal laggade värden, 0 och 1 . 

3.6 Modellspecifikation och empirin i studien 

Prisserierna är icke-stationära, vilket har tidigare konstaterats i avsnitt 3.3. Detta är ett 

av de viktiga villkoren för att vidaretesta för kointegration. Det långsiktiga sambandet 

mellan två tidsserier uppskattas via två steg i ekvation 2.2 och 2.3, enligt Engle-Granger 

metoden. Därefter tillkommer steg tre som är en jämförelse av residualernas t-värde 

med det kritiska t-värdet som genereras automatiskt i Phillips-Perron testet, vilket avgör 

huruvida de två prisserierna i testet är kointegrerade eller inte: 

Steg 1) OLS - modellen: iii XY   1   (2.2) 

Steg 2) Residualmodellen:   10,  iiXY    (2.3) 

Steg 3) Resultat av kointegrationstestet i jämförelse,  iXY
t

, , med det kritiska värdet, 

t*. Där t* är 3,51 vid 1 % och 2,89 vid 5 % samt 2,58 vid 10 % säkerhet.  
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Kointegraionstestet utförs på Norges två prisregioner, N1 och N2. N1 betecknar både 

Oslo och Bergen gemensamt och N2 betecknar Trondheim och Tromsö tillsammans, 

vid skattning av OLS - metoden i ekvationen 2.4 och 2.5. Utfallet av testet har visat ett 

långsiktigt samband mellan Norges prisregioner under tidsperioden 2002-01 och 2010-

03 med 99 % säkerhet, där residualernas  iNN
t

2,1  värde för regioner N1 och N2 är 

4,435. Den beroende variabeln, Y, i modellen är N1. Detta innebär att om priserna i 

regionen N2 ökar med en procent så kommer motsvarande långsiktiga prisnivåsökning i 

N1-regionen utgöra 0,952 procent.  

1)  iii NNNN PP 2,121 952,00395,0    (2.4) 

2)   12,1 637,00002,0  iiNN     (2.5) 

3)  iNN
t

2,1 = - 4,435 > *

%1t   Stationär    

Nedan genomförs på nytt ett kointegrationstest för Norges prisregioner, N1 och N2. För 

att utöka pålitligheten av resultatet i föregående exempel av kointegrationstestet utförs 

ett omvänt test, där den beroende variabeln, Y, i det fallet är N2. Resultatet bekräftar 

igen en kointegration mellan Norges två prisregioner, N1 och N2 med 99 % säkerhet, 

residualernas t-värde ligger en aning lägre än i föregående exempel och är -3,804. I det 

fallet, vid en prisökning med en procent i prisregionen N1 innebär detta en långsiktig 

prisnivåökning med 0,729 procent i regionen N2.  Genom att jämföra ekvationerna 2.4 

och 2.6 ser man att prisnivån i N1 är lägre än prisnivån i N2. Denna jämförelse kan ses 

grafiskt i kapitel 2.4.3, figur 6.    

1)  iii NNNN PP 1,212 729,0443,0    (2.6) 

2)   11,2 724,0001,0  iiNN     (2.7) 

3)  iNN
t

1,2 = - 3,804 > *

%1t Stationär    

Danmarks områdespriser testas för kointegration i ekvationerna 2.8 och 2.9.  

Applikationen av testet genomförs med s.k. två-stegsmetoden. Ekvation 2.8 visar en 



26 

 

linjärregression kombinerad med beroende variabeln Västra Danmark, 
iDKWP , och med 

oberoende variabeln Östra Danmark, 
iDKEP . Resultatet visar att Danmark Väst och 

Danmark Öst har ett långsiktigt samband i och med residualerna från linjärregression är 

stationära med ett t-värde som är -3,978. Resultatet konstateras med 99 % säkerhet. Vid 

prisökning i Östra Danmark med en procent kommer detta att leda till en prisökning i 

Västra Danmark med 0,754 procent på långsikt. Interceptet i ekvation 2.8 visar på att 

prisnivån i Östra Danmark är lägre än i Västra Danmark.  

1)  iii DKEDKWDKEDKW PP ,754,0368,0   (2.8) 

2)   1, 712,00003,0  iiDKEDKW     (2.9) 

3)  iDKEDKW
t

, = - 3,978 > *

%1t Stationär 

Nedan i ekvation 3.0 jämfört med ekvation 2.8 är det ombytta roller av variabler där den 

beroende variabeln är Östra Danmark, DKE, och den oberoende variabeln är Västra 

Danmark, DKW. Resultat är detsamma som i föregående exempel, vilket understryker 

om igen en långsiktig relation under perioden 2002-01 och till med 2010-03. Förutom 

att vid prisökning av DKW-regionen med en procent kommer priserna i regionen DKE 

att öka med 1,055 procent på långsikt. 

1)  iii DKWDKEDKWDKE PP ,055,1068,0    (3.0) 

2)   1, 682,00002,0  iiDKWDKE     (3.1) 

3)  iDKWDKE
t

, = - 3,991 > *

%1t Stationär 

Prisregioner inom landet både i Norge och i Danmark visar en tydlig långsiktig relation. 

Vid en linjärregression av prisregioner ser man att interceptet både i Norge och i 

Danmark kan tolkas som en prisskillnad inom landet, bland de regionerna som testas. 

Denna prisskillnad finns mellan prisregioner både i Norge och i Danmark. Detta kan 

bero på transportkostnader enligt LOP-teorin eller/och på marknadskrafter som finns på 

elmarknaden som nämns i avsnitt 1.5 i tidigare forskning, exempelvis 
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elhandlarens/elproducenternas vertikala marknadsställning. Det finns andra faktorer 

självklart som flaskhalsar i elnätet, vilket påverkar utbud och efterfrågemodellen.  

En motsvarande studie har genomförts av Johansson och Nilsson (2010). Syftet med 

denna uppsats är att undersöka om uppdelningen i flera prisområden på Nord Pool 

hindrar marknadsintegrationen. Data som används i studien är dagliga spotpriser på 

Nord Pool från 2001-06-11 till 2010-05-19. Prisserier som testas är från Danmark Öst, 

Danmark Väst, Finland, Sverige, norra Norge (Tromsö) och södra Norge (Oslo). För att 

testa marknadsintegrationen används kointegrationstest genom att använda sig av tre 

test som Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller och Phillips-Perron. Resultatet 

bekräftar förekomsten av en gemensam elmarknad för de nordiska länderna oavsett om 

både Danmark och Norge är uppdelade i flertal prisområdena vid handeln på Nord Pool.   
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KAPITEL 4 

SLUTSATS & DISKUSSION 

 

 

 

 

4.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om länder på Nord Pool som är uppdelade i 

flera prisområden såsom Norge och Danmark tillhör en och samma marknad. Metoden 

som används i studien är kointegrationstest, vilket prövar prisserier för långsiktigt 

samband.  

Resultatet visar att länder som Norge och Danmark tillhör en och samma marknad 

oavsett om de är uppdelade i flera prisområden vid handeln på Nord Pool. Norge som 

här är uppdelat i två prisområden och som vid energibehov kan variera upp till fem 

prisområden, följer ett långsiktigt samband (relation) även om priserna kan avvika 

kortsiktigt under tidsperiod januari 2002 och mars 2010. Danmarks prisområde följer en 

långsiktig trend och är därmed integrerat även om prisområdena saknar en fysisk 

anslutning. Stora prisvariationer förekommer i både Danmark och Norge, men enbart 

kortsiktigt. Resultatet kan också jämföras som paralleller till den kommande svenska 

uppdelningen på elmarknaden. Detta indikerar att Sverige kommer att tillhöra en och 

samma marknad på långsikt, men med troligtvis stora kortsiktiga prisvariationer efter 

uppdelning i fyra prisområden. 

4.2 Diskussion 

Denna studie använder månadsdata vilket inte innebär att andra data som exempelvis 

dagsdata eller veckodata nödvändigtvis skulle få samma resultat. Prisvariationerna i 

dagsdata eller i veckodata är mer frekventa. Detta har troligen ingen inverkan på 

resultatet eftersom en tidigare studie av Johansson och Nilsson (2010) som har använt 

dagsdata finner att prisserierna på Nord Pool är integrerade.  
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Undersökningen i studien konstaterar att prisområdena är integrerade på långsikt inom 

länder som Norge och Danmark. Detta utesluter inte att det kan finnas problematik 

inom landet vid uppdelningen i flera prisområden. Dessa nackdelar kan troligen 

avspegla sig i hantering av flaskhalsar och/eller olika konkurrensvillkor för olika aktörer 

på elmarknaden samt att nyetablering av elhandelsmarknad försvåras.  

Svenska elmarknaden har en stor elproduktion (utbud) i norra Sverige med en lägre 

rörlig kostnad medan södra Sverige har en stor efterfrågan på el. Detta leder redan till en 

snedvriden konkurrens på marknaden. Exempelvis, är det troligt att elhandlaren tar 

risken genom att acceptera och sälja el till en lägre prisregion för att uppfylla sina löften 

med en risk att själv köpa från en hög prisregion? Detta kommer självklart att spegla sig 

i svenska elpriser troligen genom högre elpriser i södra Sverige och lägre elpriser i norra 

Sverige.  

Andra faktorer som kan påverka svenska elpriser efter uppdelningen är olika positioner 

hos marknadsaktörer och marknadsformen. Marknadsformen på den svenska 

elmarknaden är oligopol där tre producenter har stora marknadsandelar och därmed 

större marknadsmakt, vilka har stor inverkan på konkurrensen (dessa företag är 

Vattenfall, Sydkraft och Fortum). En ytterligare nackdel är elhandlarens/elproducenters 

vertikala marknadsintegration som tidigare nämnts i avsnitt 1.5 Tidigare studier. Detta 

kan tillföra snedvridet (skevt) konkurrensvillkor som dessutom kan bidra till minskat 

antal elhandlare på den nationella nivån. Konkurrensen på den svenska 

elhandelsmarknaden kommer därmed att avta. Detta har en negativ inverkan på tillförsel 

av nyetableringar till marknaden. Stora kostnader vid inträde och oförmånliga 

konkurrensvillkor gör denna marknad oattraktivt och följaktligen ej vinstgivande, vilket 

troligtvis kan leda till en mer koncentrerad elhandelsmarknad såväl som ökade elpriser.  

Andra faktorer som OTC-handeln (over the country) förändrar relationen till interna 

flaskhalsar som i sin tur påverkar svenska elhandeln. Flaskhalsar kan inte hanteras 

längre på bekostnad av andra angränsade länder på grund av det kommer de hanteras 

inom landet. Detta kommer sannolikt att påverka elpriset med stora prisvariationer i 

begynnelsen av uppdelningen eftersom svensk elmarknad troligtvis inte är beredd att 

hantera överföringsbegränsningar. El är inte en lagringsvara således kan man inte heller 

modifiera effekterna från utbud och efterfråge chocker vid behov. Detta kommer 
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förmodligen att signalera om nödvändiga åtgärder i elnätet genom nya investeringar och 

en långsiktigt förebyggande av flaskhalsar. 

Sveriges uppdelning i flera elprisområden vid handeln på Nord Pool kommer sannolikt 

att medföra en hel del förändringar för elmarknadsstrukturen inom landet. Dessa 

förändringar kommer troligen att avspegla sig i elhandelsmarknad, i OTC-handeln och i 

hantering av flaskhalsar samt en ojämn geografisk resursfördelning inom landet 

kommer också att påverka elpriser inom landet. Dessa faktorer kommer troligen att ha 

en inflytande på elprisvariationer och kommer förmodligen att bidra till kortsiktiga 

prisskillnader inom vissa tidsperioder mellan elprisområdena inom landet. Även om det 

förekommer kortsiktiga prisskillnader mellan elprisområdena i Sverige kommer de 

förmodligen ändå vara integrerade på långsikt.  
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