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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I denna studie undersöks effekterna av en minskning av den svenska kärnkraften på 

elpriset för svenska hushåll på den nordiska elmarknaden. En grafisk modell som är 

baserad på utbudskurvan för elkraft och en ekonometrisk modell har används i analysen. 

Den ekonometriska modellen bygger på tidsseriedata över perioden 1970-2013 för sex 

variabler som historiskt kan antas ha påverkat elpriserna. Studien har avgränsats till 

insamling av datamaterial från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Resultatet från 

den grafiska modellen visar att en 20 procents minskning av den svenska 

kärnkraftsproduktionen skulle leda till en höjning av hushållens elpriser med drygt 9 

procent. Resultatet från den ekonometriska modellen visar istället att en minskning med 

20 procent respektive 40 procent av den svenska kärnkraften skulle leda till en höjning 

av elpriserna med 0,7 procent respektive 1,4 procent. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The aim of this thesis is to examine the impact of a phase out of Swedish nuclear power 

on the electricity prices for Swedish households in the Nordic electricity market. One 

graphical model that is based on the supply curve for electricity and one econometric 

model are employed. The econometric model built on timedata for six variables that can 

be assumed to historically have affected the electricity price over the time period 1970-

2013. This study has been restricted to data collection from only Sweden, Norway, 

Finland and Denmark. The results from the graphical model suggest that a 20 percent 

phase out of the nuclear powerproduction will increase the electricity prices by ap-

proximately 9 percent. The econometric results suggest that a 20 percent phase out of 

Swedish nuclear power will increase the electricity prices by approximately 0.70 per-

cent. If the reduction instead is 40 percent the electricity prices will rise by approxi-

mately 1.4 percent. 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Våren 2011 drabbades Japan av ett jordskalv som mätte 9,0 på richterskalan. Detta 

kraftfulla jordskalv gjorde att tre av sex reaktorer i kärnkraftsverket Fukushima fick 

härdsmälta, vilket är den allvarligaste formen av kärnkraftsolycka. Olyckan är den 

största i världen sedan Tjernobyl. Efter olyckan i Tjernobyl som inträffade 1986 har det 

varit en ständig diskussion och debatt i Sverige om kärnkraften och dess framtid i 

svensk elproduktion. Efter olyckan i Tjernobyl förde moln och regn med sig radioaktivt 

avfall som föll över både Norden och resten av norra Europa. Statens Strålskyddsinstitut 

(2001) har sammanställt en rapport på effekterna 15 år efter olyckan i Tjernobyl och 

slutsatsen var att det radioaktiva avfallet har haft en kraftig påverkan på både miljön och 

hälsan hos befolkningen. Vissa områden nära Tjernobyl är idag fortfarande förbjudna att 

vistas i på grund av strålningsrisken. Studien från Statens Strålskyddsinstitut (2001) 

visade också att allvarliga sjukdomar kan uppkomma hos befolkningen årtionden efter 

själva strålningsexponeringen. 

 

Nackdelar med kärnkraft är risken för kärnkraftsolyckor och att det idag inte finns en 

definitiv lösning på avfallsfrågan. Det radioaktiva kärnavfallet lagras tills vidare i 

väntan på en plats för slutförvaring. I Sverige är risken för en kärnkraftsolycka liten tack 

vare hög säkerhet och hårt ställda krav på kärnkraftverken. Efter olyckan i Tjernobyl 

genomfördes hårdare lagstiftning och rutiner i Sverige angående hanteringen och driften 

av svenska kärnkraftverk (Strålskyddsinstitut 2001). 

 

Flera andra länder som Japan, Tyskland och Schweiz har bestämt sig för att avveckla 

kärnkraften. Detta beror delvis på den risk som finns med kärnkraft, men även på att ett 

större fokus skall läggas på användning av förnyelsebara energikällor. 

 

De stora fördelar som kärnkraft har är att den kan producera mycket el till en relativt låg 

kostnad och att kärnkraft som energikälla är oberoende av väderförhållanden och 
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årstider. Energikällor som fungerar oberoende av väder brukar benämnas som 

baskrafter. För att kunna avveckla kärnkraften kostnadseffektivt krävs att kärnkraften 

ersätts med en annan baskraft som också kan producera el till en låg kostnad. 

 

Kärnkraften har också en relativt låg påverkan på miljön i form av koldioxidutsläpp. I 

Tyskland har kärnkraftverken främst ersatts med vindkraft, men då vindkraft är 

beroende av vädret har kolkraften behövt byggas ut för att klara efterfrågan när 

produktionen från vindkraften inte är tillräcklig.  

 

I Sverige finns i dagsläget tio kärnkraftverk i kommersiell drift. Sverige har tillsammans 

med Norge, Danmark och Finland en nordisk elbörs där handel sker likt en 

auktionsmarknad. Om Sverige skulle välja att avveckla en del av sin kärnkraft, kommer 

inte bara Sverige som land att påverkas utan hela den nordiska elmarknaden då den 

svenska kärnkraften ju står för en betydanade del av det totala utbudet. Förutom handeln 

mellan de nordiska länderna har Sverige även import och export från övriga Europa. 

 

Effekterna av en avveckling av den svenska kärnkraften kan påverka både ekonomin 

och miljön negativt. Enligt en studie av Nordhaus (1995) skulle effekterna av en ökning 

av elpriserna få betydande konsekvenser för svenska industrier och hushåll. Elpriser och 

produktionskostnader skulle stiga och detta skulle enligt Nordhaus (1995) kunna leda 

till att svenska företag får svårt att konkurrera med omvärlden om de inte finner sätt att 

sänka elberoendet, till exempel genom att byta till billigare bränslen. 

 

SKGS
1
, som arbetar med den svenska basindustrins energifrågor, vill att Sverige ska 

behålla kärnkraften och inte lägga ned kärnkraftsverken i förrtid. Enligt en debattartikel 

från SKGS 2014-07-18 så kan varor och produkter som exempelvis papper, 

hygienartiklar och stål produceras i Sverige tack vare de nuvarande elpriserna. Om 

kärnkraften skulle stängas ned och ersättas med vindkraftverk kommer enligt SKGS 

elpriserna att stiga. Detta skulle slå hårt mot industrin i form av ökade 

produktionskostnader och  svårigheter för svenska företag att konkurrera med 

                                                           
1

 Skogen Kemin Gruvorna Stålet (SKGS) har ett samarbete med bland annat Skogsindustrierna, 

Innovations- & Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret. Basindustrin sysselsätter ca 400 

000 personer. 
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omvärlden. Om kärnkraften skulle ersättas med importerad el från till exempel Polen 

och Tyskland, som får mesta delen av sin elproduktion från kolkraftverk, skulle även 

koldioxidutsläppen öka (SKGS 2014-07-18). SKGS avslutar debatten med ”Nu bör de 

politiker som förordar förtida avveckling ge sina svar. Varför höja priserna, försämra 

Sveriges konkurrenskraft och samtidigt öka importen av kolkraft? (SKGS 2014-07-18)” 

 

Då avveckling av den svenska kärnkraften ligger på den politiska agendan är det viktigt 

att med en uppdaterad studie studera effekterna av en potentiell avveckling av den 

svenska kärnkraften för att ta reda på hur priset på el ändras för de svenska hushållen 

om kärnkraften reduceras i Sverige. 

 

Vår forskningsfråga är: Hur påverkas elpriserna för svenska hushåll på den nordiska 

elmarknaden om Sverige minskar sin användning av kärnkraft? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera de elpriseffekter som kan följas av att delar av den 

svenska kärnkraften avvecklas. Vårt övergripande fokus ligger på effekerna för de 

svenska hushållen på en nordisk elmarknad. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast analysera prisbildningen för de svenska 

hushållen på den nordiska elmarknaden. Vi kommer därför inte att analysera de effekter 

som minskad kärnkraft kan ha på miljön eller på en förändrad hälsa hos befolkningen. 

Studien belyser inte heller explicit hur industrin skulle påverkas av en reducerad 

kärnkraftsproduktion; industrin har ofta speciella elavtal och möter heller inte samma 

skatter som hushållen. 

 

I den nordiska elmarknaden importeras och exporteras el till norra Europa, men för att 

kunna göra en strukturerad analys inom given tidsram består analysen endast av 

datamaterial från Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

 

Enligt Nordhaus (1995) kan den svenska elmarknaden ses som ett oligopol där vi har ett 

fåtal stora producenter som har stora andelar av marknaden. Vi gör i vår studie 
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antagandet att marknaden är effektiv och prisbildningen sker på marknaden under 

antagandet att fullständig konkurrens råder på marknaden. Detta motiveras bland annat 

av att under den absoluta majoriteten av årets timmar är elmarknaden inte svensk utan 

nordisk, vilket begränsar möjligheterna till utnyttjande av marknadsmakt för enskilda 

producenter så som Vattenfall och Fortum. 

 

1.4 Metod 

De länder vars elproduktion vi analyserar är Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Enbart Sverige och Finland har elproduktion från kärnkraft. Analysen bygger på två 

olika metoder, en metod som utgår från utbudskurvan för elkraft på den nordiska 

elmarknaden, samt en ekonometrisk modellering. 

 

Utbudskurvan kommer att visas i en grafisk översiktsbild bestående av andelen 

energikällor med tillgänglig kapacitet och rörliga kostnader över den nordiska 

elmarknaden. Denna utbudskurva visar hur elmarknaden fungerar idag, där man 

använder sig av de billigaste kraftslagen först för att möta efterfrågan. Genom att sedan 

analysera effekten av att ta bort en del av den svenska kärnkraften från utbudet kommer 

vi att kunna se hur stor priseffekt denna del av kärnkraften har på elpriserna. Med denna 

metod kan utbudet, efterfrågan och samspelet mellan kraftslagen analyseras. En grafisk 

modell kan lättöverskådeligt visa om det finns möjlighet att öka elproduktionen från 

andra billigare kraftslag eller om man måste öka produktionen från dyrare kraftslag vid 

en minskning av den svenska kärnkraften.  

 

Vår andra modell innebär att vi med hjälp av en ekonometrisk modell beskriver hur det 

svenska elpriset påverkas av sex olika variabler som visat sig vara signifikanta i en 

studie sedan tidigare gjord av Brännlund m.fl. (2012). De fann att kol, kärnkraft, 

temperatur, nederbörd, bruttonationalprodukt och skatt var signifikanta för att fastställa 

elpriset. För att kunna se den procentuella förändringen i resultatet har modellen gjorts 

loginjär. Från resultatet kommer det sedan gå att se hur en förändring av kärnkraften 

påverkar elpriset för svenska hushållen. Därefter kan det undersökas hur en avveckling 

av den svenska kärnkraften påverkar elpriset och därmed kan den ekonometriska 

modellen besvara syftet för denna studie. 
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1.5 Översikt av studien 

Studien består av åtta kapitel där det första kapitlet går igenom bakgrunden till studien, 

en översikt över metoder som används för att analysera effekten av minskad kärnkraft. 

Kapitel 2 går igenom den nordiska elmarknaden, elanvändning och elproduktion. Syftet 

med kapitlet är att ge läsaren information om hur den nordiska elmarknaden fungerar 

med alla dess komponenter och beståndsdelar. I kapitel 3 har tidigare forskning och 

relevanta studier analyserats. Kapitel 4 går igenom teorin för prisbildning. Kapitel 5 går 

igenom de två metoderna som används för att besvara forskningsfrågan. Kapitel 6 går 

igenom datainsamling. I Kapitel 7 visas resultat, i slutet på kapitlet finns en diskussion 

kring resultatet. Kapitel 8 innehåller slutsatser om resultatet, studien och framtida 

forskning. 
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KAPITEL 2 

ÖVERBLICK ÖVER DEN NORDISKA ELMARKNADEN 

 

 

 

 

I detta kapitel ges en översiktlig bild av hur den nordiska elmarknaden fungerar, hur 

elen transporteras från producenterna till konsumenterna, användningen av el, 

prisbildningen, elcertifikat och skatter.  

 

2.1 Från producent till konsument 

Den svenska elmarknaden var innan 1996 reglerad där staten hade monopol på att sälja 

el. 1996 avreglerades marknaden då flera aktörer fick rätten att sälja el och det blev 

större konkurrens inom handel med el och konsumenterna fick större valmöjligheter vid 

val av elhandelsföretag. Efter avregleringen förblev dock det svenska elnätet ett reglerat 

monopol. Genom en ökad handel och valfrihet skapades förutsättningar för en effektiv 

prisbildning på den svenska elmarknaden. 

 

För att visa hur den nordiska elmarknaden ser ut har vi valt den svenska elmarknaden 

som ett exempel. Den svenska elmarknaden består idag av elproducenter, elbörsen Nord 

Pool Spot
2
, elhandelsföretag, elnätsföretag och konsumenter i form av industri och 

hushåll. Bild 1 nedan visar en övergripande bild av den svenska elmarknaden.  

 

Bild 1 Övergripande bild av den svenska elmarknaden 

Källa Svensk Kraftnät (2015). 

                                                           
2
 Nord Pool Spot är Europas ledande marknadsplats för el där 20 länder och 380 företag är verksamma. 
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Elproducenterna är företagen som producerar elen där de största producenterna är 

statliga Vattenfall, samt Fortum och EON.  

 

Det svenska elnätet består av tre delar; stamnät, regionnät och lokalnät. Svensk 

Kraftnät
3
 är ensam ägare och driftansvarig för det svenska stamnätet. Regionnätet och 

lokalnätet ägs idag av ca 170 elnätsföretag. Som elkund har du idag möjlighet att välja 

fritt bland alla elhandelsföretag, men som konsument har du ingen möjlighet att välja 

elnätsföretag då det endast finns ett lokalnät som går till hushållen. Kostnaden skulle bli 

alldeles för stor att bedriva parallella lokalnät till enskilda bostäder. Detta innebär att 

alla elnätsföretag har monopol på sin geografiska marknad. Då ett monopol kan 

medföra förhöjda priset har Energimarknadsinspektionen
4
 fått uppgiften att kontroller 

och granska alla elnätsföretag så att prissättningen är rimlig. 

 

2.2 Tillförsel 

Enligt Svensk Energi (2015) behöver ett land och dess elmarknad en bra blandning av 

baskraft och reglerkraft för att fungera effektivt. Baskraft är en energikälla som ska 

fungera oberoende av väder och årstider. Kärnkraft, vattenkraft och kondenskraft är 

vanliga svenska exempel på baskrafter. Inom den nordiska elmarknaden hamnar 

vanligtvis kondenskraftverk som den kontrollerande baskraften. Kondenskraftverken 

drivs av bland annat kol, olja eller gas 

 

Vattenkraft är delvis beroende av nederbörd för att ha en hög elproduktion men den har 

även en fungerande produktion även under perioder med lite nederbörd, så kallade 

torrår.  

 

Den första kärnreaktorn i Sverige togs i drift 1959 då AB Atomenergi byggde en reaktor 

för forskning. Det dröjde sedan till 1972 innan den första kommersiella 

kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 togs i drift.  

                                                           
3
 Svenska kraftnät bildades 1992 och är ett statligt affärsverk. Verksamheten finansieras genom de 

avgifter som regionnät och stora elproducenter som exempelvis kärnkraftverk betalar Svenska kraftnät för 

att få utnyttja stamnätet.  

4
 Energimarknadsinspektionen är en svensk myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande 

energimarknader. 
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Då el inte kan lagras så produceras den direkt till användning. För att kunna hantera 

förändringar i efterfrågan krävs reglerkraft som snabbt kan öka eller minska produktion 

för att säkerhetställa en fungerande elmarknad. Den nordiska elmarknaden består av 

Sverige, Norge, Danmark och Finland och har ett väl fungerande system med både 

baskraft och reglagekraft där både Sverige och Norge har stor vattenkraftsproduktion 

som gör att man kan styra och kontrollera utbud baserat på efterfrågan. 

 

2.3 Användning 

Konsumenter delas enligt Svensk Energi (2015) in i kundgrupperna industri, 

servicenäring och hushåll. De svenska industrierna brukar få ett lägre elpris än vanliga 

hushåll, detta på grund av att industrin har högre efterfrågan och utnyttjar mer el och att 

det gynnar en hel marknad om industrin har billigare produktion.  

 

Energimarknadsinspektionen (2015) rapporterar att 80 procent av de svenska hushållen 

får sina bostäder uppvärmda med hjälp av fjärrvärme. Fjärrvärme kan enkelt beskrivas 

som uppvärmt vatten som transporteras från värmeverk via rör till elementen i 

bostäderna. 

 

Svenska Energi
5
 publicerar varje år en rapport om året som varit, enligt deras rapport 

från 2013 har den svenska energianvändningen i absoluta tal varit konstant sedan 1973. 

Dagens tekniska samhälle kan tänkas utnyttja betydligt mer el än 1973, men det har 

skett en stor teknisk utveckling med effektivisering av elproduktionen. Produkter som 

innan har haft en hög elkonsumtion har idag förbättrats, och är mer energisnåla. 

 

Elanvändningen är väldigt beroende av tillväxten inom ett land. Åren 1982 - 1989 hade 

Sverige högkonjunktur och då steg den svenska elanvändningen kraftigt. 

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet gjorde att elförbrukningen minskade. 

 

2.4 Prisbildningen 

På den nordiska elbörsen Nord Pool Spot bestäms elpriset för de nordiska länderna. Det 

är elhandelsföretagen som köper el på Nord Pool Spot. Nord Pool Spot ägs av 

                                                           
5
 Svensk Energi är en branschförening med ca 380 företag. Hela branschen sysselsätter ca 30 000 

medarbetare 
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systemoperatörer
6

 från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Prissättningen på 

marknaden fungerar på ett likartat sätt som en vanlig auktion där de billigaste 

anläggningarna auktioneras ut till användning först och sen används de dyrare 

anläggningarna efter behov. Elavbrott sker i Sverige om inte utbudet är konstant lika 

stort som efterfrågan. El kan inte lagras utan produceras direkt till användning. När 

Sverige inte kan producera tillräckligt för att möta den svenska efterfrågan importeras el 

från grannländer. På motsvarande sätt agerar våra grannländer när de har en efterfrågan 

som är större än den inhemska produktionen. 

 

För de svenska elkonsumenterna består elpriset av handeln som sker på Nord Pool Spot 

där förutom efterfråga och tillgång även EU:s direktiv för att bekämpa klimatproblemen 

påverkar priserna. Inom EU bedrivs handel med utsläppsrättigheter som påverkar 

elproducenternas kostnader. Utöver priset för el får konsumenterna även betala 

kostnaden för elöverföring, energiskatt, moms och myndighetsavgifter.  

 

2.4.1 Sveriges fyra elområden 

Sverige delades 2011 in i fyra elområden där anledningen var att Dansk Energi
7
 hade 

lämnat in en anmälan 2006 mot Sverige till EU-kommissionen. De södra delarna av 

Sverige hade ett sammankopplat elnät med Danmark, men när efterfrågan var hög under 

vinterhalvåret begränsade Sverige överförseln av el till Danmark för att klara av att 

bemöta efterfrågan från de svenska hushållen. Sverige dömdes av EU-kommissionen att 

lösa problemen i det svenska kraftnätet utan att Danmark och övriga grannländer i norra 

Europa skulle drabbas och detta resulterade i att Sverige delades in i fyra elområden.  

 

På grund av denna uppdelning kan det under korta perioder vara prisskillnader mellan 

norra Sverige och de södra delarna. Det beror främst på transportkostnader för elen då 

vattenkraftverken främst är placerade i norra Sverige men även på en eventuell ökad 

efterfrågan från våra grannländer i söder. Nu klarar det svenska kraftnätet att leverera el 

till Europa, dock blir det till en högre kostnad när efterfrågan är stor. Enligt 

Energimarknadsinspektionen (2015) är tanken att prisskillnaderna i Sverige ska komma 

att jämnas ut med tiden, främst genom nya investeringar i elnätet. 

                                                           
6
 Statnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid Oyj och Energinet.dk 

7
 Dansk Energi är den danska motsvarigheten till Svensk Energi, med ca 110 företag i sin branschförening 

http://www.svk.se/Start/English/About-us/
http://www.energinet.dk/EN/Sider/default.aspx
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2.4.2 Elcertifikat och skatter 

Elcertifikat introducerades 2003 i Sverige och är en metod för staten att främja 

förnyelsebar elproduktion. Producenter av förnyelsebar el får elcertifikat som motsvarar 

den producerade andelen förnybar el de producerar samtidigt som elleverantörer och 

större industrier måste inneha elcertifikat som är baserat på deras elanvändning. 

Elcertifikaten handlas likt elen på en börs där köpare och säljare möts (Svensk Energi 

2015). Sedan 2012 har Sverige tillsammans med Norge en gemensam marknad för 

elcertifikat. Enligt Energimyndigheten är målet med detta samarbete att öka 

produktionen från förnyelsebara källor med 26,4 TWh mellan åren 2012 till 2020. 

 

Enligt Svensk Energi (2015) består elskatten av två delar, punktskatt samt moms. 

Punktskatten regleras av staten och är för närvarande 29,4 öre/KWh för hushåll som inte 

har en reducerad skatt. Denna skatt finns även som en reducerad del där den är 19,4 

öre/KWh. Även en del industrier har lägre skatt på el och där ligger skatten på 0,5 

öre/KWh. Den andra delen av skatten är momsen på el som är 25 procent av 

produktionspriset, nätavgiften och punktskatten. 
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KAPITEL 3 

TIDIGARE FORSKNING 

 

 

 

 

Detta kapitel går igenom tidigare forskning som berör de ekonomiska effekterna av 

minskad kärnkraft. Kapitlet börjar med en genomgång av sökstrategin. Därefter följer 

tidigare forskning. Flera studier har gjorts om effekterna av minskad kärnkraft fast alla 

har inte varit fokuserade på priseffekten. Studier som har större fokus på priseffeken och 

är mer relevanta för vår studie har valts ut med en större genomgång och en analys av 

deras resulatat. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de mest relevanta studierna 

och våra förväntningar på vår studie. 

 

3.1 Sökstrategi 

För att hitta relevant litteratur för vår studie har vi använt oss av två databaser; Google 

Scholar och LTU Primo. Vi har även fått värdefulla råd från vår handledare om tidigare 

forskning.  

 

Tabell 1 Nyckelord och sökord som använts för att hitta litteratur 

Nyckelord Sökord 

Nuclear, Kärnkraft ”Nuclear phase-out” 

 ”Reducing nuclear power plant” 

 ”Dismantling of nuclear power” 

Energy market, Energimarknaden ”Avreglering på energimarknaden” 

 ”Electricity prices” 

 ”Policy AND renewable energy source” 

Enviroment, Miljön “Effects on enviroment” 

 

3.2 Tidigare forskning angående effekter av en minskad kärnkraft 

Det har gjorts många studier angående effekterna av minskat kärnkraft, fast majoriteten 

av dessa studier har varit till stor del fokuserade enbart mot miljö- och hälsoeffekter.  

 

Tyskland ska avveckla sin kärnkraft fullt ut till år 2022 och flera studier har gjorts om 

effekterna av minskad kärnkraft på den tyska elmarknaden. Bruninx m.fl (2012) gjorde 
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en studie om effekterna på det tyska elnätet efter påbörjandet av avvecklingen av dess 

kärnkraft. I denna studie drog de vissa slutsatser, så som att bristen på import och export 

driver upp användningen av fossila bränslen vid en avveckling av kärnkraften. En 

avveckling skulle också leda till högre utsläpp av koldioxid i det korta perspektivet, men 

skulle sedan minska med en framtida utbyggnad av förnyelsebara energikällor. Just 

effekterna på miljön är också något som Blesl m.fl. (2008) lyfter fram i sin studie. Där 

framkommer att kärnkraft har ett av de lägsta utsläppen av koldioxid per producerad el 

av alla kraftslag. 

 

Welsch och Ochsen (2001) undersökte makroeffekterna av att Tyskland minskade 

livslängden på sina kärnkraftverk från 30 till 40 år. De använde en jämviktsmodell över 

elindustrimarknaden för perioden 2000 till 2030. Några av deras slutsatser var att om 

ingen ny energikälla skulle ersätta kärnkraften skulle de ekonomiska effekterna vara 

som störst runt 2015 på grund av det minskade utbudet i förhållande till efterfrågan. En 

ökad användning av fossila bränslen vid elproduktion skulle leda till en ökning av 

elpriset med 4,5 procent. Dessa priser skulle dock falla tillbaka mellan 2025 till 2030. 

Makroeffekterna skulle variera över tiden och kostnaderna skulle stiga för flera sektorer 

mellan 2000 till 2020. Priserna skulle sedan falla tillbaka mellan 2025 till 2030. BNP 

skulle förväntas minska år 2020 med 0,28 procent för att sedan stabiliseras 2025 till 

2030. Deras slutsats var att förutom det relativt kraftigt ökande koldioxidutsläppen 

skulle effekterna sett över hela tidsperioden av en minskad livslängd för 

kärnkraftverken vara relativt små.  

 

Det har även gjorts flera studier och undersökningar om priseffekterna av minskad 

kärnkraft i Sverige. En av de största studierna som gjorts om den svenska elmarknaden 

är Nordhaus (1995). Han ville ta reda på effekterna av en avveckling av kärnkraften år 

2010. Tre scenarion ställdes upp och utifrån dessa scenarion räknades effekterna av en 

avveckling fram. Dessa scenarion innebar att fokus låg på avvecklingen av kärnkraft 

med en koldioxidrestriktion. Det första scenariot innebar avveckling av all kärnkraft 

utan hänsyn till koldioxidutsläppen. I detta scenario blev det en prisökning för hushållen 

på 3,5 procent.I scenario två hade en begränsning av koldioxid satts till lagstiftningen 

från 1990 där utsläppnivåerna inte fick överskridas. Här blev prisökningen 3,1 procent. 
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I det sista scenariot hölls nivåerna av koldioxid till 1990 års nivåer samtidigt som 

kärnkraften avvecklades helt. Denna gång blev effekterna på elpriset för hushållen hela 

43,1 procent.  

 

Anderson och Hådén (1997) fann att kostnaderna av en avveckling av kärnkraft gällde 

dels monetära värden, dels också av ökade uppsläpp av koldioxid. Kärnkraften skulle 

behöva ersättas av kraftverk som använder fossila bränslen och därmed producerar mer 

utsläpp. Resultaten av studien tydde på att avvecklingen av den svenska kärnkraften 

skulle leda till ökade kostnader på mellan 7 och 30 procent av nuvarande BNP (om 

koldiodixnivåerna ska hållas till 1990 års nivå). Ytterligare effekter enligt studien är att 

en avveckling av kärnkraften troligen skulle öka den svenska statsskulden, vilket i sin 

tur skulle kunna leda till ökade kostnader för hela samhället. 

 

Brännlund m.fl. (2012) gjorde en studie för att analysera vilken effekt avregleringen av 

den svenska elmarknaden har haft på elpriset. I studien undersöks också vilka faktorer 

som styr elpriset. Denna studie visar att det finns ett flertal variabler som har en 

statistiskt signifikant påverkan på elpriset. Deras datainsamling sträcker sig från åren 

1970 till 2010. Under denna tid inträffade en del viktiga händelser på elmarknaden, 

främst avvecklingen 1996, samt uppbyggnaden av kärnkraften från tidigt 1970-tal. 

Studien visade att avregleringen på den svenska elmarknaden inte haft en prishöjande 

effekt.  

 

En annan studie som gjordes i Tyskland i samband med avvecklingen av kärnkraften 

var Nestle (2011) och hans resultat skiljer sig lite från tidigare studier. Nestle studerade 

det tyska elpriset direkt efter avvecklingen av kärnkraftsverk i Tyskland år 2007 och 

efter olyckan i Fokushima 2011. Han fann att priserna var konstanta direkt efteråt vid 

båda tillfällena. Studien ger en intressant insyn i andra faktorer som kan ha en påverkan 

på elpriset. Marknadsstrukturen i Tyskland är liksom Sverige koncentrerad till ett fåtal 

producenter och sådana faktorer kan ha påverkat höjningen av elpriset. Studien kom 

fram till att en minskad användning av kärnkraft kan leda till att flera elproducenter tar 

plats på marknaden. Detta skulle öka konkurrensen och utbudet och därmed göra att 

elpriset jämnas ut. 
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Tabell 2. Tidigare forskning med hänseende till vår forskning. 
Författare 

(Publicerad) 

Syfte Metod Resultat 

Anderson, B. 

Hådén, E. 

 

(1997) 

Författarna undersöker 

effekten av olika politiska 

policys, där man speciellt 

fokuserar på effekten av 

avveckling av kärnkraft och 

koldioxidutsläpp. 

Dynamisk partiell 

jämviktsmodell 

Avveckling av kärnkraft leder till 

högre elpriser. Att nå ett bestämt CO2 

utsläppsmål utan kärnkraft kommer 

att leda till kraftigt höjda priser och 

en stor nedgång i efterfrågan.  

 

Nestle, U 

 

(2011) 

Studien undersöker effekterna 

på elpriset av minskad 

kärnkraft i Tyskland. 

Ekonometrisk 

analys 

En minskad kärnkraft leder inte per 

definition till högre elpriser. 

Marknadsstrukturens påverkan på 

elpriset är större än vad tidigare 

studier visar. 

Brännlund, R. 

Karimu, A. 

Söderholm, P. 

 

(2012) 

Syftet med rapporten är att 

med hjälp av ekonomisk teori 

och ekonometriska metoder 

försöka klargöra vilka faktorer 

som historiskt påverkat 

utvecklingen av elpriset. 

Ekonometrisk 

analys 

Statistiskt sett har inte avregleringen 

på den svenska elmarknaden haft en 

prishöjande effekt. Om man skulle 

avveckla den svenska kärnkraften, så 

skulle effekterna vara beroende på 

hur känslig efterfrågan är. 

Nordhaus, D, 

W 

 

(1995) 

Syftet med studien är att 

analysera frågorna som ingår i 

det svenska 

kärnkraftsdilemmat. Det är 

ekonomin, miljön, hälsan och 

säkerhet. 

Ekonometrisk, 

analys och 

diskussion med 

sekundär data om 

miljö och 

hälsoeffekter. 

Studien visade bland annat att 

energipriserna skulle stiga, miljön 

skulle försämras på grund av ökade 

koldioxidutsläpp och den allmänna 

hälsan för det svenska folket skulle 

försämras på grund av de ökade CO2 

utsläppen om Sverige avvecklade en 

del av sin kärnkraft. 

Welsch, H. 

Ochsen, C 

 

(2001) 

Syftet var att undersöka 

makroeffekterna av att 

Tyskland minskade 

livslängden på sina 

kärnkraftverk från 40 år till 30 

år. 

Jämviktsmodell 

över elsektorn. 

Under tidsperioden 2000-2030 skulle 

det ske vissa variationer i elpriser, 

BNP och arbetslöshet. Elpriserna 

skulle ha den största ökningen 2015 

för att sedan jämnas ut under 

perioden 2020-2030. Det skulle dock 

vara en liten total effekten på hela 

samhället under hela perioden. 
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3.3 Slutsatser baserade på litteraturöversikten 

När vi sammanfattar tidigare forskning inom området kärnkraftavveckling så kan vi se 

att det skiljer mycket i vad som studeras. De olika forskningsresultaten härstammar 

dessutom från olika år. Detta innebär att politiskt fattade beslut har gett olika 

utgångspunkter för forskarna. 

 

Geografiskt fokus har varierat mellan studierna där Anderson och Hådén (1997) och 

Nordhaus (1995) enbart har fokuserat på den svenska marknaden. Värt att poängtera är 

att deras studier genomfördes innan Sveriges medlemskap i Nord Pool Spot. Anderson 

och Hådén (1997) och Nordhaus (1995) fokuserar till stor del på de kostnader som 

framkommer av en avveckling av kärnkraften när vi måste ta hänsyn till de miljömål 

som har ställts upp i Sverige. Nestle (2011) studie har som huvudfokus den tyska 

marknaden, men har även dragit slutsatser om andra länder inom Europa. Brännlund 

m.fl. (2012) har fokus på den nordiska elmarknaden.  

 

Det vi hoppas kunna bidra med vår studie är att ge en ny och aktuell analys om hur 

priseffekten kan tänkas bli av en minskad användning av svensk kärnkraftsproduktion 

för svenska hushåll. Tidigare forskning har visat oss att elmarknaden är väldigt komplex 

och val av metod och utforming har visat sig ge olika resultat. Därför motiveras det att 

använda sig två olika modeller i den här studie för att på djupet analysera effekterna av 

minskad kärnkraftsanvändning i Sverige. Förhoppningsvis kan denna studie vara ett 

stöd för de svenska beslutsfattarna angående svensk kärnkraft roll i inom den svenska 

elproduktion och hela den nordiska elmarknaden.  
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KAPITEL 4 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

 

 

 

I detta kapitel går vi igenom teorierna bakom den nordiska elmarknaden. I kapitlet görs 

en genomgång av hur efterfrågan och utbud sätts på elmarknaden och faktorer som 

påverkar efterfrågan. Under hela detta kapitel råder antagandet att marknaden fungerar 

effektivt. 

 

4.1 Efterfrågan  

För en fungerande elmarknad för handel krävs att det finns minst en konsument och 

minst en producent av el (Varian 2014). Konsumenten vill köpa elen till ett pris och 

producenten vill sälja till ett pris, där de både till slut möts är där marknadspriset för el 

råder.  

 

I studien från Brännlund m.fl. (2012) har de identifierat de variabler som påverkar 

efterfrågan på el. De faktorer som påverkar är priset, inkomsten, temperatur och 

offentliga regleringar i form av skatter och avgifter. Enligt Svensk Energi (2015) är 

efterfrågan på el som störst under vinterhalvåret tack vare att hushållen behöver  ökad 

uppvärmning. 

 

Detta kan skrivas som en efterfrågefunktion för el där den efterfrågade på el är en 

funktion av priset på varan tillsammans med inkomst, temperatur och skatter.  

 

 Efterfrågan på el =  f (Pris, Inkomst, Temperatur, ochh Skatter)  (1) 

 

Nästa centrala begrepp för prisbildning inom nationalekonomi är teorin om lagen om ett 

pris, som säger att ju lägre pris desto högre är efterfrågan på produkten eller tjänsten, 

allt annat lika (Varian 2014). Detta innebär att priset på en vara eller tjänst kommer att 

vara negativt relaterad till den kvantitet som efterfrågas. Efterfrågekurvan representerar 

hela efterfrågan för alla konsumenter på el. Efterfrågekurvan demonstreras grafiskt i 

bild 2. 
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Bild 2 Efterfrågekurva för el 

Källa Varian (2014). 

 

Ett högre pris vid prisnivå p1 leder till att producenterna får kvantitet q1 el sålda. Om 

priset istället sänks till prisnivå p2 får producenterna kvantitet q2 el sålda. Anledningen 

till den ökade försäljningen för producenterna är att individer som vid prisnivå p1 anser 

att priset är för högt på el blir intresserade att förbruka el vid prisnivå (p2).  

 

Tidigare studier från bland annat Mors and Small (1989) har beskrivit el som en vara 

som är inelastisk (prisokänslig). Detta begrepp innebär att en eventuell ökning eller 

minskning i elpriset har en relativt liten effekt på efterfrågad kvantitet. Den stora 

anledningen till detta är bristen på substitut på elmarknaden. Konsumenterna kan 

acceptera en större höjning av priset på el innan de ändrar sitt beteende. När man 

beräknar och analyserar effekten av prishöjningar brukar man använda sig av elasticitet, 

som är ett mått för att mäta hur människor reagerar på en ekonomisk förändring. 

Formeln för efterfrågeelasticiteten är: 

 

    
                         

                     
    (2) 

 

Studien, som utfördes i USA av Morss och Small (1989), visade efterfrågeelasticiteten 

på el på den amerikanska marknaden. De fann att priselasticiteten i det långa 

perspektivet var -0,38 och i det korta -0,23. Det skulle innebära att en ökning av elpriset 

med en procent skulle leda till en minskad efterfrågan med 0,38 procent i det långa 

perspektivet och 0,23 procent i det korta. Eftersom prisökningen är större än 

minskningen i kvantitet anses efterfrågeelasticiteten för el vara inelastisk. Skillnaden 

mellan de olika perspektiven är att i det korta perspektivet är det svårt för 

konsumenterna att ändra sitt beteende. I ett längre perspektiv kan konsumenter till 



18 
 

exempel ersätta elprodukter med hög energiförbrukning till produkter med lägre 

energiförbrukning. 

 

Elasticitet är även användbart när man vill se hur efterfrågan förändras beroende på 

inkomst. Inkomstelastictet ges av 

 

    
                           

                      
   (3) 

 

Bentzen och Engsted (1993) utförde en studie i Danmark, och fann att 

inkomstelasticiteten för el i ett kort perspektiv var 0,67 och i ett långt perspektiv 1,21. 

Om inkomsten ökar med en procent kommer efterfrågan på el att öka med 0,67 procent. 

I vår studie, för att kunna mäta och analysera hur en växande ekonomi påverkar 

efterfrågan på el, kommer vi att använda oss av BNP, som mäter den ekonomiska 

aktiviteten i ett land. 

 

4.2 Utbud 

Producenterna bjuder ut en kvantitet
8
 av el för försäljning under en tidsperiod. På 

samma sätt som med efterfrågan beror storleken på den utbjudna kvantiteten på flera 

faktorer. Varian (2008) menar att bland faktorer som påverkar det generella utbudet är 

priset, företagets produktionsfaktorer och lagar och regleringar. 

 

På samma sätt som med efterfrågefunktionen kan vi göra en utbudsfunktion. Utbudet 

(QU) är en funktion av priset på varan (P) med företagets produktionsfaktorer, lagar och 

regleringar. Brännlund m.fl. (2012) har i sin studie funnit att kärnkraft, priset och 

insatsvaror som kol (K) och nederbörd (N) är signifikanta. Anledningen till att kolpris 

och nederbörd är signifikanta för elpriserna är för att kol är vanligt förekommande vid 

eldning i både kraftvärmeverk och kondenskraftverk för att producera el. Nederbörd 

påverkar elpriserna tack vare den stora vattenkraftsproduktionen från främst Norge men 

även Sverige. En ökad nederbörd leder till att vattenmagasinen fylls och mer vatten kan 

släppas ut via elturbinerna och då sker en ökad relativt billig elkraftsproduktion. Enligt 

Svensk Energi (2015) stiger historiskt sett elpriserna vid låg nederbörd. 

                                                           
8
 Utbjuden kvantitet är den kvantitet av en vara eller tjänst som producenterna är villiga att bjuda ut vid en 

given prisnivå och inte den kvantitet som faktiskt säljs.  
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Detta ger oss en utbudsfunktion enligt: 

 

  Utbudet på el =  f(Pris, Kärnkraft, Kolpris, Nederbörd, Skatter) (3) 

 

Grafiskt skulle utbudskurvan vara positivt relaterad till försäljningen. Detta eftersom 

lagen om ett pris råder. Desto högre betalt elproducenterna får, desto mer vill givetvis 

elproducenterna sälja. Detta demonstreras nedan i bild 3 som är anpassad ifrån Nord 

Pool Spot (2015). Inom den nordiska elmarknaden brukar vattenkraft vara det billigaste 

kraftslaget och kan därför erbjuda en större kvantitet än till exempel kolkraftverk. 

 

Bild 3 Utbudskurvan för el 

Källa Omarbetad från Nord Pool Spot (2015). 

 

Enligt Varian (2014) har varje företag en produktionsfunktion kan beskrivas enligt 

formeln q = f (K; L; M, E) där q (quantity) är produktionsnivån. Och där K är kapitel, L 

är arbetskraft, M är material och E är energi. 

 

Att kunna ändra produktionsnivåerna för till exempel kärnkraft tar tid. För att man 

säkert ska kunna öka produktionen av kärnkraft krävs flera kontroller och godkännande 

från staten. Detta beroende på att klimatet hos anläggningen kan påverkas av en 

produktionshöjning, vilket kan leda till driftstörningar och i värsta fall kärnkraftsolyckor 

(Svensk Energi 2015). Detta gör att på kort sikt kan inte kärnkraften öka inom den 

nordiska elmarknaden. 

 

Enligt Svensk Energi (2015) brukar man använda gas och oljekraftverk för att möta en 

ökad efterfrågan inom den nordiska elmarknaden på kort sikt. Både gas och 

oljekraftverk är dyrare i drift än till exempel kärnkraft, detta har som påverkan på den 
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nordiska elmarknaden att elpriserna kan stiga på kort sikt, men jämnas ut på lång sikt. 

På lång sikt kan man påverka produktionsfunktionen på samtliga energikällor inom den 

nordiska marknaden.  

 

4.3 Marknadsjämvikt 

Marknadsjämvikten är där QE och QU är lika varandra. Genom att sätta 

efterfrågefunktionen och utbudsfunktionen lika varandra och sedan lösa ut för priset 

(PEL) kommer vi att få priset som en funktion av inkomst, temperatur, skatter, kärnkraft, 

kolpriset och nedbörd. I vår studie har vi BNP som en variabel istället för variabeln 

Inkomst 

 

 P(EL) = f (BNP, Temperatur, Kärnkraft, Kol, Nederbörd och Skatter) (4) 

 

I ekvation 4 har vi härlett en del av de faktorer som kan antas påverka elpriset, och 

genom denna formel kommer vi sedan kunna analysera effekten av minskad kärnkraft 

ekonometriskt. 

 

Rent grafiskt är marknadsjämvikten där utbudskurvan och efterfrågekurvan skär 

varandra. Se bild 4. Genom de rådande marknadskrafterna är jämviktspriset P* och 

jämviktskvantiteten Q* den enda stabila rådande jämvikten på marknaden (Varian 

2014). Om det skulle vara för högt pris skulle producenterna producera el som inte blir 

använd och som istället försvinner ut ur systemet. Om priset istället är för lågt skulle 

efterfrågan vara så stor att producenterna skulle få svårt och tillgodose efterfrågan. 

Enligt Svensk Energi (2015) blir effekten av detta störningar i elnätet och i värsta fall 

strömavbrott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 Marknadsjämvikt 

Källa Varian (2014). 
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4.4 Skatteeffekter 

Den svenska staten och de andra nordiska länderna tar in stora skattepengar från 

elmarknaden. Enligt en studie från Svensk Energi och SCB (2013) får den svenska 

staten årligen in 40 miljarder kronor i skatteintäkter från elsektorn. 

 

Elmarknaden lämpar sig bra för staten att ha flera skatter på då marknaden är 

prisokänslig. Att använda sig av skatter på el ökar produktionskostnaderna för 

producenterna, som kommer att öka slutkostnaden för konsumenterna (Varian 2014). 

Men eftersom priskänsligheten är liten på elmarknaden påverkas inte 

jämviktskvantiteten i samma utsträckning. I bild 5 visas att vid en prisokänslig 

efterfrågan påverkas konsumenterna mer av en skatt än producenterna vid prisokänslig 

efterfrågan. Alltså påverkas konsumenterna påverkas mer av en förändrad skattesats och 

bär en större del av skattebördan. Detta demonstreras i bild 5 där punkt ’a’ visar 

förlusten för konsumenter och punkt ’b’ visar förlusten för producenter vid en ökad 

skatt. För enkelhets skull har vi utgått från att utbud och efterfrågan är linjär. 

. 

Bild 5 Priskänslig och prisokänslig efterfrågan 

Källa Varian (2014). 

 

Från bild 5 kan vi även göra en viktigt slutsats för den ekonometriska modellen och det 

är att en analys av elpriset med skatt inkluderad så borde en skatteökning leda till ett 

högre konsumentpris. Det motsatta gäller för om en analys sker med skatt exkluderad 

från elpriset. 



22 
 

En priskänslig efterfrågan kommer att påverkas större av en skatt, jämviktskvantiteten 

blir klart mindre om man jämför med en inelastisk (prisokänslig) efterfrågan. Därför 

lämpar det sig för staten att ha skatter på varor och tjänster som har en inelastisk 

efterfrågan, som elmarknaden. Denna typ av skatt, som är till för att öka de statliga 

intäkterna, brukar benämnas fiskal skatt. Då skatt på el har ökat stadigt är det viktigt att 

undersöka skattens effekt på elpriset, skatten kommer därmed att skattas tillsammans 

med övriga variabler som påverkar elpriset i kapitel 6. 
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KAPITEL 5 

METOD OCH MODELLSPECIFIKATIONER 

 

 

 

 

Denna studie använder sig av två modeller för att mäta effekten av minskad kärnkraft i 

Sverige. Detta kapitel går igenom beståndsdelarna och variablerna i de två modellerna.  

 

5.1 Metoder 

Som metod har v valt att använda oss av två modeller för analysen. Den första modellen 

är en överskådlig grafisk modell som utgår från utbudskurvan för elkraft på den 

nordiska elmarknaden och den andra är en ekonometrisk analys. 

 

Anledningen till att vi har valt två modeller för att analysera effekten av minskad 

produktion av kärnkraft, är att en grafisk översikt över den nordiska marknaden är 

lättöverskådlig, och effekterna av minskad kärnkraft kan visas grafiskt. Med en grafisk 

modell kan man visa hur den nordiska elmarknaden fungerar och demonstrera 

sambandet mellan de rörliga kostnaderna och tillgänglig kapacitet.  Genom en grafisk 

modell av utbudet kan man analysera tillgänglig kapacitet på den nordiska elmarknaden 

och se om det finns möjlighet att ersätta kärnkraften med andra likartade kraftslag 

gällande kostnader. Eller om man får förlita sig på dyrare kraftslag för att klara 

efterfrågan. 

 

Den ekonometriska modellen försöker skatta värdet på variabler som visats påverka 

elpriset i Brännlund m.fl. (2012). Den är mer statistiskt och matematiskt inriktad än den 

grafiska modellen. 

Dock finns det brister med valet av både den ekonometriska och grafiska modellen då 

de endast ger en förenklad bild av verkligheten. Genom denna förenkling blir det dock 

möjligt för oss att analysera data från omvärlden utan att behöva veta de mängder av 

variabler som skulle behövas om det inte vore en förenkling. Samtidigt som det är en 

stor fördel att kunna förenkla en väldigt komplex marknad så är det även den största 

nackdelen, då resultaten vi kommer att få från vår modell inte kommer att spegla 
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verkligheten utan endast förenklingen av den. Vi anser dock att en kombination av en 

ekonometrisk och en grafisk modell är det bästa tillvägagångssättet för oss att analysera 

effekten av minskad kärnkraft. De resultat som vi kommer att få fram från både den 

grafiska modellen och från den ekonometriska analysen anser vi är värdefulla i sig även 

om de är baserade på en förenklad verklighet. Användandet av två modeller och 

tillvägagångsätt ökar chanserna att de slutsatser som kan göras av denna studie blir 

korrekta. 

 

Andra tillvägagångssätt hade kunnat vara en input- outputmodell. En input- 

ourtputmodell hade varit att föredra om vi ville se hur den svenska kärnkraften påverkar 

ett flertal variabler istället för bara elpriset. Men då vi enbart vill analysera effekten av 

den svenska kärnkraftens påverkan på elpriset så passar inte en input- outputmodell 

syftet med studien.  

 

5.2 Grafisk modell av den nordiska elmarknaden 

Syftet med den grafiska modellen är att analysera effekterna på elpriset när utbudet 

förändras till följd av minskad svensk kärnkraft. På samma sätt som Brännlund (2012) 

gjorde en grafisk beräkning av kostnaden av avvecklingen av kärnkraft inom Sverige 

kan vi analysera hela den nordiska elmarknaden. Bild 6 nedan är en omarbetad bild från 

Nordhaus (1995) studie. Där den del av utbudet som är svensk kärnkraftsproduktion är 

den streckade rutan och sedan beräknas  effekten av att ta bort den del från utbudet. 

Minskar man kärnkraften så leder det till att priserna stiger från p1 till p2 och utbudet 

minskar från q1 till q2. 

 

Bild 6 Priseffekten av förändrat utbud 

Källa: Omarbetad från Nordhaus (1995). 
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Vår grafiska modell kommer att vara baserad på en rangordning av energikällor från 

den lägsta- till den högsta rörliga kostnaden. Detta system är hur elbörsen Nord Pool 

Spot är uppbyggd, då man endast använder dyrare energikällor vid behov. Svårigheterna 

i insamlingen av de rörliga kostnaderna är att vi kommer att generalisera en hel 

energikälla med endast en konstant rörlig kostnad. Enligt Svensk Energi (2015) finns 

det till exempel mer än 2000 vattenkraftsverk som är av olika storlek och har rörliga 

kostnader som är väldigt platsspecifika. För att få fram ett rättvisande resultat kommer 

insamlingen ske med flera källor för att få fram ett så korrekt resultat som möjligt. 

 

Nordhaus (1995) studie gjordes innan Nord Pool Spot och den stora handel som sker 

idag inom Europa. Inom Nord Pool Spot finns det handel med Europa och i 

verkligheten utgörs inte utbudet endast av Sverige, Norge, Danmark och Finland. Men i 

vår modell har vi avgränsat oss till de nordiska länderna. Vissa konsekvenser kommer 

detta att få på utbudet då en stor del av elproduktionen är baserad på kol och enligt 

Svensk Energi (2015) kommer den från bland annat Tyskland och Polen.  

 

Den genomsnittliga produktionen är hämtad för åren 2011 och 2012 för Norge, Sverige, 

Finland och Danmark. 2012 var det senaste året då det fanns tillgänglig elproduktion för 

samtliga länder. Tanken bakom att ha produktionen för två år är att ge en mer 

rättvisande bild över den normala årliga produktion då vissa variationer i nederbörd, 

temperatur och vindstyrka kan ge ett orättvist resultat i elproduktionen. 

 

För att följa modellen från Nord Pool Spot är de energikällor som kommer att ingå i 

modellen kärnkraft, kraftvärme, vattenkraft och kondenskraft. Vi har även valt att 

inkludera vindkraft i vår modell. Solkraft är på stark frammarsch, men har mellan åren 

2011-2012 en väldigt liten del av den totala marknaden. 

 

För att få fram andelen av varje energikälla beräknas andelen producerat i genomsnitt 

och den extra tillgängliga kapaciteten per energikälla. Sedan tidigare vet vi att el inte 

kan lagras, allt som produceras går till användning. Detta innebar att andelen producerat 

i genomsnitt för 2011-2012 blir vår efterfrågan för perioden.  
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När tillgänglig kapacitet, de rörliga kostnaderna och efterfrågan är beräknade och vår 

grafiska modell är klar, kan vi utföra analyser av effekterna av en avveckling av den 

svenska kärnkraften. Enligt Svensk Energi finns det tio stycken kärnkraftsreaktorer i 

Sverige i kommersiell drift, vi vill därför undersöka effekten av en avveckling av två 

respektive fyra reaktorer. För att underlätta analysen demonstreras denna avveckling i 

procent. Det är även intressant att analysera effekten av förändrad priselasticitet, i 

studien från Mors and Small (1989) tog de fram efterfrågeelasticiterna -0,23 och 0,38 

för den amerikanska elmarknaden.  

 

5.3 Ekonometrisk modell 

Den ekonometriska modell som används i denna studie är en modell utvecklad av 

Brännlund m.fl. (2012) som användes för att studera avregleringens effekt på elpriserna. 

De fann att alla variabler var signifikanta för att fastställa elpriset, vilket gör modellen 

användbar för vår studie när effekten av minskad svensk kärnkraft inom den nordiska 

elmarknaden ska studeras. 

 

                                                      

                                                        (3) 

 

Modellen har gjorts loglinjär för att bli enhetsoberoende och därmed visa variablernas 

påverkan i procent. Kolpriset används för att fånga upp effekterna av ett ändrat pris på 

insatsvaran för kolkraftverken inom den nordiska elmarknden. Kärnkraften används för 

att se effekterna på elpriset av en ändrad produktion från kärnkraft. Variabeln för 

temperatur är till för att fånga upp effekterna av en ökad elanvändning när det är kallt 

och en minskad elanvändning när det är varmt. Vattenkraft är den största energikällan 

för de nordiska länderna och nederbörd kommer därmed att användas för att fånga upp 

effekterna av förändring i elproduktionen vid ändrad nederbörd. Om det har varit ökad 

nederbörd kommer vattenmagasinen att fyllas och då kan produktionen öka. Då 

nederbörden påverkar vattenkraften i nästkommande period så kommer variabeln 

nederbörd att förskjutas ett år. Nederbörden 1970 kommer därmed att påverka elpriset 

år 1971. Variabeln BNP används för att fånga upp effekterna av ökad efterfrågan på el 

till följd av en växande ekonomi. En växande ekonomi bör leda till att efterfrågan på el 

ökar och detta i sin tur bör leda till att det behöver användas dyrare elkällor för att 
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producera denna efterfrågade el. Genom en variabel för skatt fångas effekterna av en 

ändrad beskattning på el upp. Skatten består av punktskatten och elcertifikatavgiften. 

Kritik som kan anföras mot den ekonometriska modellen är att vetskap ej finns om alla 

tänkbara variabler som påverkar elpriset. Detta bidrar till att de variabler som är 

inkluderade i modellen aldrig kommer att kunna ge ett fullständigt korrekt resultat, då 

de kommer att fånga upp effekterna av de variabler som påverkar elpriset, men som inte 

är inkluderade i modellen.  

 

Datamaterialet som används för variablerna i modellen är i form av årlig data. Detta 

medför att regressionen måste testas för att säkerställa att den inte lider av 

autokorrelation och detta görs med ett Durbin-Watson test. 

 

5.4 Framtidsscenario 

Från de skattade värdena av variablerna från den ekonometriska modellen kommer 

sedan olika scenarion ställa upp om hur elpriset skulle kunna vara år 2020. Dessa 

scenarion baseras på ett referensscenario för 2020 där det antas att Sveriges BNP ökar 

med två procent per år från år 2013. Temperatur samt nederbörd som används för 

referensscenariot är baserat på det genomsnittliga värdet för perioden 2003 till 2013. 

Skatten i referensscenariot hålls på 2013 års nivå. 

 

Utöver kärnkraftsproduktionens effekt fann även Brännlund m.fl. (2012) att kolpriset är 

en påverkande faktor för elpriset. Från referensscenariot kommer sedan förändringar i 

andelen kärnkraftproduktion och kolpriset att göras för att ge olika scenarion. I analysen 

av framtidsscenariot kommer därför både en procentuell förändring av kolpriset och en 

procentuell förändring av kärnkraftsproduktionen att studeras.   
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KAPITEL 6 

DATAINSAMLING 

 

 

 

 

Detta kapitel tar upp processen med insamling av datamaterialet som ligger till grund 

för våra analyser. I detta kapitel går vi igenom de rörliga kostnaderna och andelarna 

som används i den grafiska analysen. Kapitlet fortsätter med  med insamlingen för den 

ekonometriska modellen och de sex variablerna som historiskt sett har påverkat elpriset. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om trovärdigheten av det insamlade datamaterialet. 

 

6.1 Rörliga kostnader för vår grafiska modell av den nordiska elmarknaden 

De energikällor som vi har samlat in datamaterial om är vattenkraft, vindkraft, 

kärnkraft, CHP (Kraftvärme) och kondenskraft. För att kunna avgöra hur de rörliga 

kostnaderna blir har vi använt oss av studier och rapporter från bland annat Blesl (2008) 

Analysgruppen vid kärnkraftssäkerhet, OECD och Svensk Energi. 

 

Inom vår modell består de rörliga kostnaderna av drift, underhåll och bränsle. Ingen 

hänsyn har tagits till kapitalkostnader. Alla bränsleberäkningar är för år 2012. 

 

För att underlätta insamlingen av rörliga kostnader utgår vi från att de nordiska länder 

har likartad teknologi och produktionskostnader. I vissa fall fanns det brist på data från 

nordiska länder på kostnadsberäkningar, men då har datamaterial tagits från likartade 

länder i Europa. I vissa komplicerade fall där studier skiljer sig kraftigt åt i rörliga 

kostnader har vi arbetat med en genomsnittlig kostnad mellan dem.  

 

6.1.1 Kärnkraft 

Kostnaderna för kärnkraft beror på storleken på anläggningen och typen av reaktor. 

Enligt Svensk Energi (2015) finns det två olika typer av kärnkraftsreaktorer i Sverige, 

dessa är kok- och tryckvattensreaktorer. Skillnaden är att i en tryckvattensreaktor så är 

trycket så högt att vattnet inte kan koka, och turbinerna drivs av dess ånga. Både typerna 

av reaktorer är så kallade lättvattenreaktorer. Enligt OECD (2014) finns det fyra 

kärnkraftsverk i Finland som alla är lättvattenreaktorer. Project cost of generating 
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electricity (2010) säger i sin studie att kärnkraftsverk med tryckvattensreaktorer inom 

Europa har en rörlig kostnad på 12-13 öre KWh.  

 

SKGS och Nyteknik (2010) sammanställde tidigare studier för de rörliga kostnaderna 

för kärnkraft, bland annat de rörliga kostnaderna för de svenska kärnkraftsverken i 

Ringhals och Forsmark. De kommer fram till en rörlig kostnad på 15,1-15,7 öre/KWh 

under åren 2005-2008. Tillsammans ger de både tidigare studierna ett genomsnitt på 

13,85 öre/KWh för kärnkraft. 

 

6.1.2 Vattenkraft 

Enligt Svensk Energi (2015) är de rörliga kostnaderna för vattenkraft starkt beroende av 

storleken på vattenkraftstationerna och av dess placering. Utbyggnad av 

vattenkraftsverk är i dagsläget inte möjlig i Sverige då det har fastslagits i riksdagen att 

älvar och sjöar är skyddade enligt miljöbalken. Norge har också stor 

vattenkraftsproduktion, men möjligheterna till utbyggnad är små. Enligt OECD Project 

cost of generating electricity har den storskaliga vattenkraftsproduktionen i Sverige en 

rörlig kostnad på 12-13 öre/KWh. Inom Vattenkraft finns rätten till elcertifkat, men 

detta gäller till exempel utveckling av vågenergi, och inte den normala storskaliga 

vattenkraftsproduktion. Därför exkluderas elcertifikatsystemet för vattenkraft i denna 

studie. 

 

6.1.3 Vindkraft 

Enligt Svensk Energi (2015) finns det 3048 vindkraftverk i Sverige och ständig 

utbyggnation sker. Enligt Faktaserien (2010) är vindkraft den energikälla som gynnas 

mest av subventioner och stödprogram då vindkraft har väldigt höga kapitalkostnader. 

Enligt Energimarknadsinspektionen (2014) stod vindkraft för 56 procent av hela 

elcertfikatsystemet för förnyelsebarenergi. Faktaserien (2010) och Svensk Energi (2013) 

lyfter fram att vindkraftverk är en väldigt bra förnyelsebar energikälla eftersom den 

drivs av vind. Men den kan även vara en ineffektiv energikälla om det är stora 

variationer i vindhastighet eftersom ett vindkraftverk behöver en elkälla som fungerar 

som ett motreglagestöd för att stoppa, starta och öka produktionen. Detta kan göra 

vindkraftverk till en ganska dyr energikälla om variationerna är så stora att man inte kan 

använda en billig energikälla som reservkraftkälla, utan man måste använda sig av ett 
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kondenskraftverk för att få ett bra motreglagestöd. Svensk Energi (2013) lyfter i sin 

rapport om elåret som varit (2013) att en utbyggnation av vindkraft ställer stora krav på 

utbyggnation/användning av andra energikällor så som vattenkraften.  

 

Drift och underhåll för vindkraft varierar väldigt kraftigt från studie till studie. Bland de 

faktorer som påverkar kostnaderna finns storleken på turbinen och infrastrukturen, men 

även praktiska kostnader så som serviceavtal, försäkringar, anslutningsavgifter och 

administration. Statens Energimyndighet (2014) fastslog att drifts- och 

underhållskostnader kan variera mellan 11 till 30 procent av den totala 

produktionskostnaden mellan olika studier och rapporter. Faktaserien (2010) har rörliga 

kostnader för havsbaserad vindkraft på 13-15 öre/KWh, medan OECD (2014) har 20-22 

öre/KWh. På landbaserad vindkraft har Faktaseren (2014) rörliga kostnader på 10 

öre/KWh medan OECD (2014) har 13-15 öre/KWh. Svensk Vindenergi, som är en 

branschorganisation för svensk vindkraft, estimerar rörliga kostnader för landbaserad 

vindkraft till 10-16 öre/KWh och 15-25 öre/KWh för havsbaserad vindkraft. I vår 

datainsamling har vi inte skiljt på havsbaserad och landbaserad vindkraft. Den generella 

bilden av den nordiska marknaden verkar vara jämnt baserad på havs- och landbaserad 

vindkraft. Vi har därför ett spann mellan 10-25 öre/KWh på vindkraft utan någon 

hänsyn till elcertifikatpriset. En genomsnittlig drift- och undershållskostnad blir då på ca 

17 öre/KWh. 

 

Dock är vindkraft en subventionerad energikälla och för att få fram den verkliga rörliga 

kostnaden för vindkraft måste vi subtrahera bort elcertifikatpriset. Enligt Svensk 

kraftmäkling (2015) var elcertifikatpriset 2011 18,7 öre/KWh 2012 16,74 öre/KWh. Ett 

genomsnittligt pris för perioden skulle vara 17,72 öre/KWh. Ett negativ rörlig kostnad 

på vindkraft på -0,72 öre KWh för Sverige och Norge. 

 

Enligt det finska arbets- och näringsministret (2009) har vindkraften i Finland ett 

inmatningstariffsystem, som fungerar på samma sätt som elcertifkatsystemet för Sverige 

och Norge. Den danska vindkraften har enligt en rapport från Power Väst (2010) både 

investeringstöd, räntebidrag och andra typer av stöd för nybyggnadtion av vindkraft. 
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För vår studie har därför vindkraften i Sverige, Norge, Danmark och Finland samma 

rörliga kostnader på -0,72. 

 

6.1.4 Kondenskraftverk 

Enligt Svensk Energi används endast den svenska kondenskraftverken som reservkraft 

när inte vattenkraft- och kärnkraftsproduktionen räcker till. Anledningen är att 

kondenskraftverk endast producerar el ur ett bränsle, till skillnad från kraftvärme. 

Kärnkraftverk använder också bara ett bränsle vid tillverkningen av el, och kan således 

också räknas som ett kondenskraftverk. Gasturbinkraft producerar vanligtvis el med 

hjälp av naturgas och är den dyraste formen av kondenskraftverk. 

 

Enligt Svensk Energi (2015) är processen för kondenskraft ineffektiv och har stora 

förluser i form av rökgaser och kylvatten. Kondenskraftverk har dock relativt låga 

investeringskostnader och tidsåtgången för nybyggnation är liten, detta gör att rent 

ekonomiskt är kondenskraftverk effektiva att använda. Dock, när eldning sker med 

fossila bränslen leder elproduktionen till stora mängder koldioxidutsläpp som har en 

negativ påverkan på miljön. Den stora kostnaden för kondenskraft är relaterad med 

typen av bränsle som används vid elproduktionen. Enligt Blesl (2008) har kolbaserade 

kondenskraftverk billigast produktion och i genomsnitt runt 27 öre KWh. Nordic 

Energy Technology har olja runt 52,5 öre/KWh. Naturgas har 56-57 öre/KWh. Enligt 

Svensk Energi (2015) hoppas man kunna driva kondenskraftverk med biogas, för att 

minska effekten av koldioxidutsläpp. 

 

6.1.5 CHP (Kraftvärme)  

US Environmental Protection Agency (2015) beskriver Combine Heat and Power som 

ett effektivt och miljömässigt rent sätt att producera el och värme samtidigt från ett och 

samma bränsle. På svenska brukar man benämna Combine Heat and Power som 

kraftvärme. Den vanligaste formen av kraftvärme för uppvärmning av hushåll i Sverige 

är fjärrvärme och fjärrkyla (Svensk Energi 2013). Istället för att varje hushåll eldar med 

ved-, olja- eller kolpanna för att skapa värme hemma, har man istället ett stort 

värmeverk som tillhandahåller värme via rör hem till hushållen. Enligt Svensk Energi 

(2015) blir effekten av att ha större kraftvärmeverk att det blir större kontroll och 

effektivitet.  
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Tillverkningsprocessen sker genom eldning i stora pannor med ett bränsle. Värmen från 

eldningen används för att hetta upp vatten till ånga som i sin tur går igenom en turbin 

som driver en generator. Via generatorn bildas el och vattenångorna används sedan till 

att exempel värma upp vatten som sedan används som fjärrvärme alternativt fjärrkyla 

för hushållen (Svensk Energi 2015). V. Havelsky (1998) hävdar att system som kan 

producera både el och värme har stor potential att skapa energieffektiva system eftersom 

man tar tillvara värmen som skapas från elproduktionen. Den data som samlas in från de 

nordiska länderna
9
 brukar skilja på CHP industri och CHP hushåll. Vi har i vår analys 

valt att inte skilja på CHP Industri och CHP hushåll för enkelhetens skull. Normalt sett 

brukar den rörliga kostnaden för CHP Industri vara lägre än för CHP Hushåll. Enligt 

Svensk Energi (2013) är det vanligt att företag inom skogsindustrin utnyttjar spillvärme 

från tillverkningsprocessen för uppvärmning av hushåll. 

 

Blesl m.fl. (2008) menar att den totala produktionskostnaden för CHP främst är 

beroende på det bränsle som används vid tillverkningen. Förr eldades det mycket mer 

med olja och kol, men nu ökar användningen av biobränslen. Enligt Statistic Finland 

(2015) är biobränslen som bildas vid tillverkningen av pappersmassa som exempelvis 

svartlut det vanligaste i Finland för el- och värmeproduktion 

 

Enligt Svensk Energi (2015) är de vanligaste bränsletyperna inom kraftvärme i Sverige 

skogsrester och pellets. Energimyndigheten (2015) har statistik för alla trädbränsle- och 

torvpriser för åren 1999-2012. Priserna är hämtade för Sverige 2012 utan inräknade 

skatter och är olika för hela landet. Om vi generaliserar skulle priset på den nordiska 

elmarknaden vara mellan 0,088-0,33 kronor/KWh, ca 20,9 öre/KWh i genomsnitt. 

Elforskning har i sin studie drift och underhålls kostnader på runt 18-20 öre/KWh. 

Tillsammans skulle de rörliga kostnaderna för kraftvärme ligga på ca 39,9 öre/KWh. 

 

Då vi vill få fram den totala nordiska elproduktionen måste vi även räkna bort den del 

av kostnaden för kraftvärmeverken som endast producerar värme. Elforskning (2007) 

har i sin studie 18 öre/KWh för den värmebaserade andelen i kraftvärmeverk. I så fall 

skulle den rörliga kostnaden bli ca 21,9 öre/KWh. Förutom denna värmekreditering 

måste även hänsyn tas till elcertifikatsystemet. Enligt Svensk Energi (2015) har 

                                                           
9
 Svenska Energi, Dansk Energi, Statistic Finland, Statnett 
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kraftvärmeverk som använder biobränsle och torv rätt till elcertifkat på samma sätt som 

vindkraft. Eftersom vi inte har fullständig information om vilket bränsle som används 

av alla kraftvärmeverk i Sverige och Norge har vi valt att omfatta både ländernas 

kraftvärmverk av elcertfikatet. Elcertifkatet ligger i genomsnitt mellan åren 2011-2012 

på 17,72 öre/KWh. Så CHP skulle vara för Sverige och Norge 4,18 öre/KWh och för 

Finland och Danmark 21,9 öre/KWh.  

 

I tabell 3 finns en sammanställning av insamlingen för de rörliga kostnader för den 

nordiska elmarknaden. 

 

Tabell 3 Rangordning av energikälla baserad på rörliga kostnad 

Energikälla Rörlig kostnad öre/KWh 

Vindkraft  -0,72 öre/KWh 

Kraftvärme (Sverige och Norge) 4,18 öre/KWh 

Vattenkraft 12,5 öre/KWh 

Kärnkraftsverk 13,85 öre/KWh 

Kraftvärmeverk (Finland och Danmark) 21,9 öre/KWh 

Kondenskraftverk Kol 27 öre/KWh 

Kondenskraftverk Olja 52 öre/KWh 

Kondenskraftverk Naturgas 56-57 öre/KWh 

Källa: Omarbetad från Blesl (2008), Faktaserien (2010) utgiven av Analysgruppen vid 

kärnkraftssäkerhet, SKGS (2010) och OECD Project cost of generating electricity (2014). 

 

6.2 Marknadsandelar för vår grafiska modell av den nordiska elmarknaden 

Marknadsandelarna har i den här studien beräknats genom att fastställa den 

genomsnittliga producerade elen från varje energikälla för åren 2012-2013. Genom att 

använda sig av ett genomsnitt ökar chansen för ett rättvisande resultat över 

produktionen.  

 

Datainsamligen består av total mängd producerad el. Hänsyn har inte tagits för 

överföringsförluster i elnätet, inte heller till  import eller export utanför den nordiska 

elmarknaden. Enligt Nord Pool Spot ligger den genomsnittliga elproduktionen med 

handel inkluderat runt 420 TWH. Andelen producerat demonstreras i tabell 4 och 

grafiskt i bild 7. 
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Tabell 4 Total genomsnittlig elproduktion från 2011-2012 från Sverige, Danmark, 

Norge och Finland 

Kraftslag Sverige 

(GWH) 

Danmark 

(GWH) 

Norge  

(GWH) 

Finland  

(GWH) 

Totalt  

(GWH) 

Vattenkraft 72550 17,22 132488,5 14472,5 219528,22 

Vindkraft 6650 10022,10 2849 487,5 20008,6 

Kärnkraft 59700 0 0 22165 81864,5 

CHP Kraftvärme 15400 22878,74 4081,5 24414 66774,24 

Kondenskraftverk 

Kol 

346,2788 48,45 0 3125 3519,517133 

Kondenskraftverk 

Olja 

174,04 1,5706048 0 860 1035,193938 

Kondenskraftverk 

Naturgas 

239,6812 20,247729 0 3515,625 3775,553929 

      

Totalt 155 060 32988,33 139419 69038,5 396,505,83 

Källa: Omarbetad från Svensk Energi Elåret (2013), Norwegian Water Resource and Energy Directorate 

(2013), Dansk Energi (2013), Statistics Finland (2013) och OECD (2013). 

 

 

Bild 7 Total genomsnittlig elproduktion från 2011-2012 från Sverige, Danmark, 

Norge och Finland 

Källa: Omarbetad från Svensk Energi Elåret (2013), Norwegian Water Resource and Energy Directorate 

(2013), Dansk Energi (2013), Statistics Finland (2013) och OECD (2013). 

 

Den totala tillgängliga kapaciteten för respektive kraftslag beräknas genom användning 

från studien av Blesl m.fl (2008). Den totala kapaciteten brukar benämnas som 

energitillgängligheten. Enligt Statliga Vattenfall (2014) används  energitillgänglighet 

55% 

5% 

21% 

17% 

1% 0% 1% 

Nordiska Elmarknaden mellan åren 2011 och 2012 
Vattenkraft 

Vindkraft 

Kärnkraft 

CHP Kraftvärme 

Kondenskraftsverk Kol 

Kondenskraftsverk Olja 

Kondenskraftsverk Naturgas 396, 5 TWH 
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när man ska beskriva hur mycket el som en energikälla har producerat i förhållande till 

vad den maximalt hade kunnat producera. 

 

Enligt Svensk Energi (2014) försöker man utnyttja maxkapaciteten hos baskrafterna. 

Både vattenkraft och kärnkraft har hög korrigerad energitillgänglighet. Det finns dock 

tydliga brister i energitillgängligheten som är värda att påpeka, för att vattenkraften ska 

ha sin maxkapacitet så måste vattenmagasinen vara konstant påfyllda. Alltså en konstant 

nederbörd. Detsamma gäller för vindkraftverk, då vindkraften kräver starka vindar 

konstant under ett helt år för att uppnå sin maxkapacitet. 

 

Kraftslag som är dyra i drift och där möjlighet finns att ha stor kontroll, så som 

kondenskraftverk, har därmed låg energitillgänglighet, då den används mest som 

reservkraft. Enligt studien från Blesl (2008) behöver man veta energin per år dividerad 

med installerad effekt för att få fram energitillgängligheten. Detta ger fulleffektimmar, 

alltså antal timmar under året som det har varit produktion. Tillgängligheten ges då av 

fulleffekttimmar dividerat med antal timmar per år. Detta blir komplicerat för den 

nordiska elmarknaden då den installerade effekten beror på oerhört många faktorer. 

Svensk Energi (2013) slår i sin rapport från elåret 2013 fast att fulleffekttimmarna för 

vattenkraft kan variera mellan 3000-6000 timmar beroende på plats och station. Tabell 5 

är baserad på studien från Blesl (2008) och ger en sammanfattning över de olika 

kraftslagen. 

 

Tabell 5 Energitillgängligheten per kraftslag 

Kraftslag MW  Fulleffektimmar Energitillgänglighet 

(Fulleffektimmar/8760) 

Vattenkraft (Damm) 0,2 5000 0,57077 

Vindkraftverk (havsbaserad) 2 4044 0,46164 

Kärnkraft (tryckvattenreaktor) 1300 7500 0,8561 

Kraftvärme (Biomassa) 6,1 7500 0,8561 

Kondenskraftverk (Kol) 600 7500 0,8561 

Källa Blesl m.fl. (2008). 

 

Resultatet säger att till exempel kärnkraftsverk av typen tryckvattensreaktor med 

1300MW producerar på 85,6 procent av sin maxkapacitet. Energitillgängligheten eller 
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rättare sagt den totala kapaciteten som finns tillgänglig för varje kraftslag demonstreras i 

bild 8 

 

 

Bild 8 Tillgänglig kapacitet 

Källa Blesl m.fl. (2008). 

 

För att ge en rättvisande bild över den nordiska elmarknaden har vissa korrigeringar 

från studien av Blesl (2008) gjorts. Om både vattenkraft och vindkraft ska kunna 

producera på sin maxnivå krävs både konstant nederbörd och konstant vind. Enligt 

Svensk Energi (2015) står idag vissa vindkraftverk stilla som kunde producera el, fast 

på grund av dåliga vindförhållanden, till en högre kostnad. För denna studie gör vi 

antagandet att den nuvarande vattenkraften producerar på sin teoretiskt möjliga 

maxkapacitet och att vindkraften har samma 85,61 procent tillgänglighet som övriga 

kraftslag. Syftet med den här studien är att analysera en minskning av den svenska 

kärnkraften och därför kommer det antas att den svenska kärnkraften ligger på sin 

maxkapacitet. Detta motiveras av att det kan vara oerhört missvisande för resultaten när 

denna studie analyserar effekten av att stänga ned två kärnkraftsverk respektive fyra 

kärnkraftsverk, fast att tillåta de övriga åtta respektive sex kärnkraftsverken att öka sin 

produktion till max. Genom att sätta den svenska kärnkraften på sin maximala 

tillgängliga kapacitet  kommer den svenska kärnkraften att minska med 20 respektive 40 

procent i totalproduktion.  

 

Den totala produktionen inom den nordiska elmarknaden var mellan åren 2011-2012 i 

genomsnitt 396,506 TWh. Nedan i bild 9 finns en sammanställning av den totala 
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produktionen och de rörliga kostnaderna för varje kraftslag enligt våra antaganden. 

Vindkraft har sedan tidigare lägst rörliga kostnader på grund av elcertifikatsystemet. 

Utan elcertifikatsystemet skulle vindkraftverk hamna till höger om kärnkraften på 17 

öre/KWh i rörliga kostnader. 

 

 

Bild 9 Produktionskostnader och andelar över den nordiska elmarknaden 

Källa: De rörliga kostnaderna är tagna från Blesl (2008), Faktaserien (2010) utgiven av Analysgruppen 

vid kärnkraftssäkerhet, SKGS (2010) och OECD Project cost of generating electricity (2014). Tillgänglig 

kapacitet är tagna från Blesl (2008). Marknadsandelarna är tagna från Svensk Energi Elåret (2013), 

Norwegian Water Resource and Energy Directorate (2013), Dansk Energi (2013), Statistics Finland 

(2013) och OECD (2013). 

 

Givet detta skulle jämviktspriset för åren 2011-2012 vara ca 21,9 öre/TWh. 

Jämförelsevis för året 2012 då enligt Nord Pool Spot (2015) jämviktselpriset var mellan 

27,66 och 29,84 öre/KWh beroende på vilket av de fyra elområdena i Sverige man 

mäter. Detta är utan skatter och avgifter. Det finns stora variationer under årets gång och 

det är viktigt och påpeka att månadsvis kan priset variera kraftigt. Enligt Nord Pool Spot 

(2015) var priset år 2012 lägst i juni på 11,5 öre/KWh till som högst i februari på 46,5 

öre/KWh.  

 

6.3 Descriptive statistics 

För att enkelt presentera datan som används i den ekonometriska modellen så visas 

medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum för samtliga variabler i tabell 6 

nedan. Allt datamaterial finns i slutet på denna uppsats i appendix A. 
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Tabell 6 Descriptive statistics 

Variable Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Elpris 88,59023 30,16144 51,81 170,11 

Kolpris 33,57023 12,0884 18,91 57,6 

Kärnkraft 65656,14 31017,90 100 96814 

Temperatur 5,134186 0,860687 3,09 6,35 

Nederbörd 718,2407 81,88776 505,57 883,25 

BNP 187,7426 55,55232 102,89 271,68 

Skatt 20,76279 12,39741 4,66 43,99 

Källor: Omarbetad från Svensk energi (2015), EIA (2012), SCB (2013), Statistikcentralen Finland 

(2015), SMHI (2015), Norwegian Metrological Institute (2013), Danska Meteorologiske Institut (2014), 

Finska Meteorologiska Institutet (2015), World Bank (2015), Energimyndigheten (2013), Svensk 

Kraftmäkling (2015). 

 

Datamaterialet för konsumentelpriset kommer ifrån Svensk Energi och är det pris som 

ett genomsnittligt hushåll som bor i villa med elvärme betalar i öre/KWh inklusive skatt. 

I bild 10 visas konsumentprisets utveckling från 1970-2013. 

 

Bild 10 Konsumentpris el, villa med elvärme inklusive nätavgift. 1970 – 2013 

Källa: Svensk energi (2015). 

 

I bild 10 kan man se att elpriset har haft en stigande trend både realt och nominellt 

under tidsperioden 1970 - 2013. År 2010 är det år under perioden med högst elpris. 

Variabeln kolpris består av det aggregerade reala årsmedelpriset av stenkol, brunkol, 

lignit från EIA. Utveckling av kolpriset finns i bild 11 nedan. 
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Bild 11 Kolpris 1970 - 2013 

Källa: EIA (2012). 

 

Realkolpriset har varierat kraftigt under tidsperioden. Kolpriset var som högst 1975 med 

57,60 USD/Ton. För kärnkraften används den aggregerade produktionen från svenska 

och finska kärnkraftverk. Datamaterial är utskriven i GWh och kommer från den 

Statistiska Centralbyrån, samt från den finska Statistikcentralen. Utvecklingen för åren 

1970 – 2013 demonstreras i bild 12. 

 

 

Bild 12 Kärnkraftproduktionen i Sverige ochFinland. 1970–2013 

Källor: SCB (2013) och Statistikcentralen Finland (2015). 

 

Bild 12 visar bland annat hur den svenska kärnkraftsproduktionen har varierat relativt 

mycket,  medan den finländska har varit relativt konstant under hela tidsperioden.  
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Temperaturen är det aggregerade årsmedelvärdet i celsius från de nordiska länderna. 

Nedan i bild 13 visas hur temperaturen i länderna följer varandra relativt väl, detta är 

ganska givet då länderna ligger nära varandra geografiskt. Ifrån datan kan man se att 

Danmark är det land med högst medeltemperatur och Finland det land som har lägst 

medeltemperatur. 

 

 

Bild 13 Temperatur (årsmedelvärde) Sverige, Norge, Danmark och Finland. 1970–

2013 

Källor: SMHI (2015), Norwegian Metrological Institute (2013), Danska Meteorologiske Institut (2014), 

Finska Meteorologiska Institutet (2015) 

 

Variabeln nederbörd består av det aggregerade årsmedelvärdet av nederbörd i 

millimeter från Sverige, Norge och Finland. Här har Danmark exkluderats då landet har 

en försumbar del vattenkraft. Viss problematik har det varit med datamaterialet för 

Norge, då vissa år inte har varit kompletta på grund av diverse tekniska begränsningar 

eller problem hos väderstationerna som används för insamlingen av data. 

Datamaterialeter kommer ifrån SMHI, Norwegian Meteorological Institute och Finska 

Meteorologiska Institutet. Detta visas grafiskt i bild 14. 
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Bild 14 Årsnederbörd Sverige, Norge, Finland. 1970 – 2013 

Källor: SMHI (2015), Norwegian Meteorlogical Institue (2013), Finska Meteorologiska 

Institutet (2015). 

 

Variabeln för BNP består av det reala medelvärdet av BNP för Sverige, Norge, Finland 

och Danmark. Detta visas i bild 15. Denna variabel är med för att fånga upp effekterna 

av en växande ekonomi. De nordiska länderna har haft en stigande BNP under i stort 

sett hela perioden, där  Sverige är det land som har haft och fortfarande har högst BNP.  

 

Bild 15 BNP Sverige, Norge, Danmark, Finland. 1970 – 2013 

Källa: World Bank (2015). 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1
9

7
0

 

1
9

7
2

 

1
9

7
4

 

1
9

7
6

 

1
9

7
8

 

1
9

8
0

 

1
9

8
2

 

1
9

8
4

 

1
9

8
6

 

1
9

8
8

 

1
9

9
0

 

1
9

9
2

 

1
9

9
4

 

1
9

9
6

 

1
9

9
8

 

2
0

0
0

 

2
0

0
2

 

2
0

0
4

 

2
0

0
6

 

2
0

0
8

 

2
0

1
0

 

2
0

1
2

 

m
m

 

År 

Sverige 

Norge 

Finland 

Medelvärde 

0,000 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

1
9

7
0

 

1
9

7
2

 

1
9

7
4

 

1
9

7
6

 

1
9

7
8

 

1
9

8
0

 

1
9

8
2

 

1
9

8
4

 

1
9

8
6

 

1
9

8
8

 

1
9

9
0

 

1
9

9
2

 

1
9

9
4

 

1
9

9
6

 

1
9

9
8

 

2
0

0
0

 

2
0

0
2

 

2
0

0
4

 

2
0

0
6

 

2
0

0
8

 

2
0

1
0

 

2
0

1
2

 

M
ilj

ar
d

er
 U

SD
  

År 

Sverige 

Norge 

Danmark 

Finland 

Medelvärde 



42 
 

Variabeln för skatt har räknats fram genom att ta punktskatten
10

 på el och priset på 

elcertifikat multiplicerat med kvotplikten. Detta har sedan multiplicerats med momsen 

för att få fram data som används för denna variabel. I bild 16 nedan visas den nominella 

och reala skatten under perioden 1970 till 2013. Skatten har stigit och detta är inte 

konstigt då skatter på el är en väldigt bra inkomstkälla för staten eftersom efterfrågan är 

prisokänslig. Data över skatt och elcertifikat kommer ifrån Energimyndigheten, Svensk 

Energi och Svensk Kraftmäkling.  

 

 

Bild 16 Skatt Sverige. 1970 – 2013 

Källa: Energimyndigheten (2013), Svensk Energi (2015), Svensk Kraftmäkling (2015). 

 

6.4 Datainsamling Framtidsscenario 

För att beräkna ett referensscenario för elpriset år 2020 har framtida värde på kol och 

kärnkraft hämtats via prognoser från EIA. Värden som används för nederbörd och 

temperatur är det genomsnittliga årsmedelvärdet för åren 2003 till 2013. Det värde som 

används för BNP är 2013 års BNP som har fått växa med två procent per år till och med 

2020. Skatten hålls konstant till 2013 års nivå då denna är omöjlig att beräkna då den 

styrs av politiska beslut. 

 

En summering av samtliga värden som används för 2020 görs nedan i tabell 7. Dessa 

värden används sedan tillsammans med 2013 års elpris och de skattade värdena från den 

                                                           
10

 Punktskatten på el är indelad i två skatteklasser. El som används och konsumeras av svenska hushåll 

betalar normalt sett en högre punktskatt än till exempel industrin.  
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ekonometriska analysen för att få fram ett referenspris för år 2020. Förändringar i 

kärnkraftproduktionen och kolpriset görs sedan för att ta fram elpriset vid sex olika 

framtidsscenarion. 

 

Tabell 7 Framtidsscenario 

Prognos Kolpris Kärnkraft Temperatur Nederbörd BNP Skatt 

2020 42,47 84833 6 754 312 39,94 

Källor: Omarbetad från Svensk energi (2015), EIA (2012), SCB (2013), Statistikcentralen Finland 

(2015), SMHI (2015), Norwegian Metrological Institute (2013), Danska Meteorologiske Institut (2014), 

Finska Meteorologiska Institutet (2015), World Bank (2015), Energimyndigheten (2013), Svensk 

Kraftmäkling (2015). 

 

6.5 Slutsatser om datainsamlingen  

Datainsamlingsprocessen för den grafiska modellen har visat oss att den nordiska 

elmarknaden är väldigt komplex. Likt många studier av andra marknader har vissa 

starka antaganden fått göras, vilket kan leda till att vår förenklade bild av verkligheten 

kan påverka hur effekten av minskad kärnkraft ser ut i verkligheten. 

 

Källorna som har använts för andelarna av de olika kraftkällornas produktion är tagna 

från de egna ländernas branschorganisationer eller statliga organisationer. 

Datamaterialet anses därför vara korrekt. Men länderna olika visnings- och 

redovisningsmetoder för sina kraftslag, vilket har gjort att datainsamlingen har varit 

komplicerad. De rörliga kostnaderna har tagits från flera större relativt kända studier 

och datamaterialet utgår vi ifrån är korrekt. Dock för att datainsamligen skulle ha varit 

bättre hade krävts ytterligare tid, och våra kraftslag hade då kunnat bli uppdelade i 

undergrupper för att säkerhetställa bilden av den verkliga nordiska elmarknaden. 

 

För att säkerställa att datamaterialet som används för den ekonometriska modellen 

speglar verkligheten på ett så bra sätt som möjligt så har datan jämförts med flera olika 

källor. Data har i så stor utsträckning som möjligt hämtats från en källa för att undvika 

att datan blir missvisande på grund av olika insamlingsmetoder. För den ekonometriska 

modellen så anser vi det insamlade datamaterialet vara pålitligt och realistiskt när det 

jämförs med liknande källor. Vi har dock stött på vissa problem i insamlingen, då 

mycket av datamaterialet är utspridd på flera källor, vilket gör det svårt att få allt 
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enhetligt. Detta har gjort att processen för insamling har varit tidskrävande. Många av 

de statliga källorna som används för datainsamling redovisar inte heller hur 

datamaterialet har framställts. 
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KAPITEL7 

RESULTAT 

 

 

 

 

I detta kapitel redovisas resultaten för den grafiska- och den ekonometriska modellen. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om våra resultat och relationen till tidigare 

forskning från litteraturöversikten. 

  

7.1 Grafisk modell över den nordiska elmarknaden 

För att analysera priseffekten i den grafiska modellen görs analysen genom att minska 

den svenska kärnkraften med 20 och 40 procent. Detta ska representera att Sverige 

stänger ned två respektive fyra kärnkraftsreaktorer. Analysen sker även med en 

principiell skiss med olika priselasticiteter -0,38 och -0,23. Priselasticiteterna är från 

studien från Morss och Small (1989) där efterfrågeelasticiteten beräknades på el på den 

amerikanska marknaden ur ett långt respektive kort perspektive. Den tillgängliga 

kapaciteten från de övriga kraftslagen kan öka sin produktion till max när den svenska 

kärnkraften minskar med 20 respektive 40 procent.  

 

7.1.2 Resultatet av 20 procent minskad kärnkraft 

Eftersom el inte kan lagras används all el som produceras, vilket gör att den 

genomsnittliga produktionen för åren 2011 och 2012 är lika med efterfrågan under 

samma period. Kärnkraften har delats upp i olika länder, där Sverige har färgen lila och 

Finland turkos. En 40 procent minskning av den svenska kärnkraften motsvarar drygt 

23,8 TWh. En 20 procent minskning motsvarar därmed drygt 11,9 TWh. Denna 

minskning kan jämföras i storleksförhållande med Stockholms län elårsförbrukning 

2013 som var på ca 20 TWh (Regionfakta 2015).Som tidigare nämnts skulle en 20 

procent minskad produktion av svensk kärnkraft motsvara 11,9 TWh.  Nedan i bild 17 

visas effekten av en 20 procentig minskad kärnkraft med en efterfrågeelastcitet på -0.38.  
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a) Den totala nordiska elmarknaden före minskning av kärnkraftsproduktionen 

 

 

b) Den svenska kärnkraftsproduktionen minskar med 20 procent 

 

Bild 17 a) och b) Den svenska kärnkraftsproduktionen minskar med 20 procent 

Källa: De rörliga kostnaderna är tagna från Blesl (2008), Faktaserien (2010) utgiven av Analysgruppen 

vid kärnkraftssäkerhet, SKGS (2010) och OECD Project cost of generating electricity (2014). Tillgänglig 

kapacitet är tagna från Blesl (2008). Marknadsandelarna är tagna från Svensk Energi Elåret (2013), 

Norwegian Water Resource and Energy Directorate (2013), Dansk Energi (2013), Statistics Finland 

(2013) och OECD (2013) 
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Resultatet visar att en 20 procent minskning av den svenska kärnkraften skulle ha en 

effekt på elpriserna. Elpriset skulle gå från 21,9 öre/KWh till 24 öre/KWh. Detta skulle 

motsvara en procentuell prishöjning med 9,5 procent. Skillnaderna mellan elasticiterna -

0,23 och -0,38 är marginellt små och skillnaderna visas därför endast med -0.38. Enligt 

våra tester skulle en elastcitet med -0,23 motsvara en prishöjning med 10,9 procent. 

 

Enligt våra antaganden under datainsamlingen ligger just nu den rådande efterfrågan 

innan minskning av den svenska kärnkraften på kraftslaget kraftvärme. Detta skulle i så 

fall innebära att om man kunde utnyttja  samtliga kraftslag maximalt så skulle man inte 

behöva använda några kondenskraftverk för att möta efterfrågan på el. Värt att 

poängtera är att ingen hänsyn har tagits till kapitalkostnader eller investeringskostnader.  

 

7.1.3 Resultat av 40 procent minskad kärnkraft 

På den svenska elmarknaden skulle 40 procent minskad produktion av kärnkraft 

motsvara ca 15 procent av den totala svenska produktionen. Bild 18 a), b) och c) visar 

förändringen i prisnivå.  

a) Den totala nordiska elmarknaden före minskning av kärnkraft  
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b) Den svenska kärnkraften minskar med 40 procent (Priselasticitet -0,38) 

 

 

c) Den svenska kärnkraften minskar med 40 procent (Priselasticitet -0,23) 

 

Bild 18 a), b) och c). Minskning av den svenska kärnkraften med 40 procent 

Källa: De rörliga kostnaderna är tagna från Blesl (2008), Faktaserien (2010) utgiven av Analysgruppen 

vid kärnkraftssäkerhet, SKGS (2010) och OECD Project cost of generating electricity (2014). Tillgänglig 

kapacitet är tagna från Blesl (2008). Marknadsandelarna är tagna från Svensk Energi Elåret (2013), 

Norwegian Water Resource and Energy Directorate (2013), Dansk Energi (2013), Statistics Finland 

(2013) och OECD (2013) 
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Resultatet visar att en 40 procent minskning av den svenska kärnkraften skulle ha en 

ökad effekt på elpriserna. Elpriset skulle gå från 21,9 öre/KWh till ca 34 öre/KWh när 

priselasticiteten är minus 0,38, vilket motsvarar en prisökning på ca 55,2 procent. När 

efterfrågeelasticiteten är minus 0,23 skulle priserna vara ca 40 öre/KWh och det skulle 

motsvara en prisökning med 82,6 procent. Resultatet visar också det rimliga i på 

förhand att prisförändringen skulle bli som störst med en efterfrågeelasticitet på -0.23. 

Sammanställning över resultatet från den grafiska översiktsbilden av den nordiska 

elmarknaden görs nedan i tabell 8. 

 

Tabell 8 Sammanställning av resultaten från den grafiska modellen 

Scenario Priselasticitet Procentuell priseffekt 

Kärnkraften minskar med 20 % -0,23 9,5 % 

 -0,38 10,9 % 

Kärnkraften minskar med 40 % -0,23 82,6 % 

 -0,38 55,2% 

 

7.2 Ekonometrisk modell 

I detta delkapitel presenteras resultaten av regressionsanalysen av vår tidigare 

specificerade ekonometriska modell tillsammans med tre ytterligare alternativa 

modeller. Dessa är baserade på resultaten som genereras i den första regressionen för att 

ge så korrekta resultat som möjligt. Samtliga modeller som används är loglinjära, där en 

procentuell ökning av en enskild variabel leder till en procentuell ökning av elpriset. En 

kort förklaring av resultaten för varje exempel görs efter varje regression och en 

generell summering av alla regressioner presenteras i slutet på kapitlet. 

 

7.2.1 Regression fullständig modell 

Den första regressionen är baserad på grundmodellen enligt följande: 

 

                             ä                          

             ö                              (4) 

 

Resultaten från grundmodellen visas nedan i tabell 9 tillsammans med korrelationen för 

de olika variablerna i tabell 10. 
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Tabell 9 Regression av fullständig modell 

Variabel  

Konstant 2,97903** 

(2,17) 

Kolpris 0,14858** 

(2,07) 

Kärnkraft -0,04794***   

(-2,87) 

Temperatur    

(t-1) 

-0,05294         

(-0,53) 

Nederbörd -0,50597***   

(-2,76) 

BNP 0,79873*** 

(3,13) 

Skatt 0,25254** 

(2,52) 

F-Värde 64,15738 

  -värde 0,91448 

Durbin-Watson 

Stat 

1,818 

***, ** , * => Signifikans på 1%, 

5% och 10% nivå. T-värde är 

angivet i parenteserna 

 

Från regressionen av den fullständiga modellen visar tabell 9 att variablerna kolpris, 

kärnkraft, nederbörd, BNP är signifikanta på 1 procents nivå. Skatt är signifikant på 5 

procents nivå och temperatur är inte signifikant på en önskvärd nivå. Det som är 

intressant med den första regressionsanalysen är att temperatur, som på förhand borde 

vara en viktig variabel i fastställandet av elpriset, inte är signifikant. Detta gör att 

modellen kommer att testas igen i nästa delkapitel, då variabeln temperatur exkluderas. 

Nedan i tabell 10 följer korrelationen för variablerna. 

 

Tabell 10 Korrelationskoefficienterna 

Korrelation Kolpris Kärnkraft Temperatur Nederbörd BNP Skatt 

Kolpris 1 -0,28895 -0,44596 -0,43334 -0,61876 -0,41906 

Kärnkraft -0,28895 1 0,11931 0,61257 0,70383 0,71675 

Temperatur -0,44596 0,11931 1 0,32794 0,42814 0,30955 

Nederbörd -0,43334 0,61257 0,32794 1 0,65634 0,56912 

BNP -0,61876 0,70383 0,42814 0,65634 1 0,94530 

 

I tabell 10 med korrelation för variablerna kan ses att korrelationen mellan BNP och 

skatt ligger på 0,94530. Enligt Introduction to Econometrics (2007 antyder detta att det 

finns möjligheter att modellen lider av multikorrelation  
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Slutsatserna man kan dra av tabell 9 är att kolpris, kärnkraft, nederbörd, BNP och skatt 

är signifikanta när elpriset bestäms. Temperaturen har inte varit signifikant, vilket gör 

att nya tester kommer att göras med temperaturen exkluderad. Den höga korrelationen 

mellan BNP och skatt gör att nya tester även kommer att göras med skatt exkluderad. 

 

7.2.2 Regression med temperatur exkluderad 

Från tabell 9 från den första regressionen ser man att variabeln för temperatur inte är 

statistiskt signifikant på en önskvärd nivå. Temperaturen kommer därmed att exkluderas 

ur den ursprungliga modellen och regressionen körs igen för att se hur resultatet 

påverkas. Modellen blir nu enligt följande: 

 

                                                      

                             (5) 

 

Resultaten av den nya regressionen med variabeln för temperatur exkluderad visas 

nedan i tabell 11. 

 

Tabell 11 Regression med temperatur exkluderad 

Variabel 2 

Konstant 3,08017** 

(2,29) 

Kolpris 0,14989** 

(2,11) 

Kärnkraft -0,04582***   

(-2,85) 

Nederbörd -0,51472***   

(-2,85) 

BNP 0,76349*** 

(3,13) 

Skatt 0,26179** 

(2,68) 

F-Värde 78,45826 

  -värde 0,91381 

Durbin-Watson 

Stat 

1,796 

***, ** , * => Signifikans på 1%, 

5% och 10% nivå. T-värde är 

angivet i parenteserna 

 

I tabell 11 från den nya regressionen med temperatur exkluderad kan man se att t-värdet 

i samtliga variabler ligger på en oförändrad nivå från ursprungsmodellen. En ökning av 

F-värdet då den gått från 64,15738 till 78,45826 samtidigt som    är oförändrat. Då F-
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värdet har fått ett större värde tyder det på att förklarandegraden av modellen är bättre 

när variabeln för temperatur har exkluderats.  

 

7.2.3 Regression med skatt exkluderad 

Från regressionen i tabell 9 av den fullständiga modellen kan man se att det finns en risk 

för att modellen lider av multikorrelation då variabeln för BNP och för skatt har en hög 

korrelation. Regressionen kommer därmed att köras igen, men denna gång exkluderas 

variabeln för skatt från modellen. Modellen blir enligt följande: 

 

                                                        

                                       

 

Resultaten från den nya regressionen med exkluderad variabel för skatt visas i tabell 12 

nedan. 

 

Tabell 12 Regression med skatt exkluderad 

Variabel 3 

Konstant 0,99720     

(0,83) 

Kolpris 0,25780*** 

(4,21) 

Kärnkraft -0,04353**     

(-2,45) 

Temperatur (t-

1) 

-0,09673         

(-0,92) 

Nederbörd -0,62069***   

(-3,27) 

BNP 1,39635*** 

(13,96) 

F-Värde 66,17589 

  -värde 0,89942 

Durbin-Watson 

Stat 

1,884 

***, ** , * => Signifikans på 1%, 

5% och 10% nivå. T-värde är 

angivet i parenteserna 

 

Från den nya regressionen där variablen skatt har exkluderats ser man i tabell 12 att 

variabeln kolpris, nederbörd och BNP har fått ett större t-värde. Här kan ses att 

variabeln kärnkraft har fått ett mindre t-värde. Att BNP har fått ett större t-värde när 

variabeln skatt exkluderats kan antyda att den ursprungliga modellen led av 

multikorrelation och gjorde att BNP visade missvisande resultat och får därmed ett 
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mindre t-värde. F-värdet har ökat till följd av exkluderingen av variabeln skatt, 

samtidigt som    har minskat. Detta kan antyda att det fortfarande finns problem med 

modellen då passformen har blivit sämre men förklaringsgraden från F-värdet blivit 

bättre. Värt att poängtera att när skatten exkluderas bör det enligt teorin automatiskt leda 

till lägre elpriser, men i vår modell är skatt inkluderat i den beroende variablen som är 

själva elpriset. Detta tillsammans med att signifikansen har ökat hos kolpris, nederbörd 

och BNP så bör själva elpriseffekten av att exkludera skatten bli mindre än i teorin. 

 

7.2.4 Regression med skatt och temperatur exkluderade 

I de två tidigare regressionerna där variablerna för skatt och temperatur exkluderats var 

för sig kan man anta att modellen har förbättrats. En ny regression körs men denna gång 

exkluderas både variabeln för skatt och variabeln för temperatur. Modellen blir då enligt 

följande: 

                                                     

                   (7) 

 

Resultaten av regressionen med variabeln för skatt och temperatur exkluderade visas i 

tabell 13 nedan.   

 

Tabell 13 Regression med temperatur och skatt exkluderad 

Variabel 4 

Konstant 1,05098    

(0,88) 

Kolpris 0,26782*** 

(4,46) 

Kärnkraft -0,03923**     

(-2,29) 

Nederbörd -0,64511***   

(-3,44) 

BNP 1,37119*** 

(14,29) 

F-Värde 82,84796 

  -värde 0,89713 

Durbin-Watson 

Stat 

1,837 

***, ** , * => Signifikans på 1%, 

5% och 10% nivå. T-värde är 

angivet i parenteserna 

 

Tabell 13 visar att när både variabeln för temperatur och för skatt exkluderats så har t-

värdet för kolpris, nederbörd och BNP ökat mot tidigare modeller. Dock har t-värdet för 
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variabeln kärnkraft minskat och är inte längre signifikant på 1 procents nivå, men dock 

vid 5 procents nivå. Förklaringsgraden har ökat då F-värdet har ökat.    har dock gått 

ner lite, men detta är rimligt, då den har en tendens att öka med ökad andel variabler. 

 

7.2.5 Sammanfattning regression 

Sammanfattningsvis finns resultaten från samtliga regressioner i den summerade nedan i 

tabell 14. 

 

Tabell 14 Sammanfattning av regressionerna 

Variabel 1 2 3 4 

Konstant 2,97903** 

(2,17) 

3,08017** 

(2,29) 

0,99720 

(0,83) 

1,05098   

(0,88) 

Kolpris 0,14858** 

(2,07) 

0,14989** 

(2,11) 

0,25780*** 

(4,21) 

0,26782*** 

(4,46) 

Kärnkraft -0,04794***  

(-2,87) 

-0,04582***  

(-2,85) 

-0,04353**   

(-2,45) 

-0,03923**    

(-2,29) 

Temperatur     

(t-1) 

-0,05294        

(-0,53) 

 -0,09673       

(-0,92) 

 

Nederbörd -0,50597***  

(-2,76) 

-0,51472***  

(-2,85) 

-

0,62069*** 

(-3,27) 

-0,64511***  

(-3,44) 

BNP 0,79873*** 

(3,13) 

0,76349*** 

(3,13) 

1,39635*** 

(13,96) 

1,37119*** 

(14,29) 

Skatt 0,25254** 

(2,52) 

0,26179** 

(2,68) 

  

F-Värde 64,15738 78,45826 66,17589 82,84796 

  -värde 0,91448 0,91381 0,89942 0,89713 

Durbin-Watson 

Stat 

1,818 1,796 1,884 1,837 

***, ** , * => Signifikans på 1%, 5% och 10% nivå. T-värde är angivet i 

parenteserna 

 

Resultaten i tabell 14 av regressionsanalysen visar att en ökning av kolpriset med en 

procent leder till en ökning av elpriset med mellan 0,14858 till 0,26782 procent. En 

ökning med en procent av kärnkraftsproduktionen leder till en sänkning av elpriset med 

mellan 0,03923 till 0,04794 procent.  

 

Ökar temperaturen med en procent så minskar elpriset med mellan 0,05294 till 0,09673 

procent. Denna variabel är dock inte signifikant i våra tester. 

 

En ökning av BNP med en procent ökar elpriset med mellan 0,76349 till 1,39635 

procent. BNP är den variabel i vårt test som har störst procentuell effekt på elpriset. 

Ökar skatten på el med en procent så ökar elpriset med mellan 0,25254 till 0,26179 
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procent. F-värdet i de olika regressionerna har ett spann på 64,15738 till 82,84796. 

Regressionerna verkar till synes få en större kraft om variablerna för skatt och 

temperatur exkluderas.   - värdet går ifrån 0,89713 till 0,91448. Värdet beskriver hur 

bra våra regressioner passar datan för elpriset. Durbin-Watson Stat ligger på mellan 

1,796 till 1,884. Detta tyder på att regressionerna med stor sannolikhet inte lider av 

autokorrelation. 

 

7.3 Framtidsscenario 

För att bedöma effekterna av minskad användning av kärnkraft idag är det viktigt att se 

och analysera effekterna för framtiden. I de olika scenarion för år 2020 som testas 

kommer enbart andelen kärnkraft och kolpriset att ändras. Från den grafiska modellen 

har det fastslagits att kol är det bränsle som hamnar på marginalen i den nordiska 

elmarknaden.  

 

Scenarion ser ut enligt följande och resultaten presenteras i tabell 15 och 16 nedan och 

anges i öre/KWh. 

 

 Referensscenario: Kärnkraften oförändrad 

 Scenario 1: Kärnkraft minskar 20 % 

 Scenario 2: Kärnkraft minskar 40 % 

 Scenario 3: Kärnkraft minskar 20 % Kolpriset ökar 40 % 

 Scenario 4: Kärnkraft minskar 20 % Kolpriset minskar 40 % 

 Scenario 5: Kärnkraft minskar 40 % Kolpriset ökar 40 % 

 Scenario 6: Kärnkraft minskar 40 % Kolpriset minskar 40 % 

 

Tabell 15 Framtidsscenarion 

 

 

 

Scenario öre/KWh Referens 1 2 3 4 5 6 

Fullständig modell 154,96 156,06 157,16 165,89 146,23 166,99 147,33 

Skatt exkluderad 169,86 171,34 172,82 188,85 153,82 190,33 155,30 

Temperatur 

exkluderad 

154,16 155,57 156,98 164,81 146,33 166,23 147,74 

Temperatur samt 

skatt exkluderade 

169,73 171,06 172,39 189,24 152,88 154,21 190,57 
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Tabell 16 Procentuell effekt på elpriset 

Fullständig modell Procentuell effekt på elpriset 

Scenario 1: Kärnkraft minskar 20 % 0,70 % 

Scenario 2: Kärnkraft minskar 40 % 1,41 % 

Scenario 3: Kärnkraft minskar 20 % Kolpriset ökar 40 % 7,05 % 

Scenario 4: Kärnkraft minskar 20 % Kolpriset minskar 40 %  -5,06 % 

Scenario 5: Kärnkraft minskar 40 % Kolpriset ökar 40 % 7,76 % 

Scenario 6: Kärnkraft minskar 40 % Kolpriset minskar 40 % -4,92 % 

 

Resultatet visar att en procentuell förändring av kolpriset har större effekt på elpriset än 

en procentuell minskning av kärnkraften har. Det scenario som skulle påverka elpriset 

mest är när kärnkraftsproduktionen faller med 40 procent samtidigt som kolpriset stiger 

med 40 procent. I tabell 15 har elpriset stigit från 154,96 till 169,86 när skatten 

exkluderas vilket är intressant då enligt teorin bör det leda till lägre konsumentpriser när 

skatten exkluderas. En stor del kan förklaras att andra variabler som har stor påverkan 

på elpriset såsom BNP och kolpriserna har fått en ökad effekt när skatten exkluderades. 

Samtidigt som den beroende variabeln elpris även har skatt inkluderat i sig vilket gör att 

effekterna dämpas. Dessa båda effeker har tillsammans en större påverkan på elpriset än 

variabeln skatt. 

 

För referensscenariot får vi ett spann mellan 146,23 öre/KWh till 169,86 öre/KWh. 

Detta är det förväntade utfallet ifall kolpriset blir enligt OECDs beräkningar samtidigt 

som kärnkraften producerar samma mängd som medelvärdet mellan åren 2003 till 2013. 

 

Om nu svensk kärnkraft minskas med 20 procent får man ett elpris på mellan 155,57 

öre/KWh till 172,82 öre/KWh. Denna minskning av den svenska 

kärnkraftsproduktionen ger en prisökning på mellan 0,70 till 0,96 procent från 

referensscenariot. En minskning av den svenska kärnkraftsproduktionen med 40 % ger 

ett elpris på mellan 156,98 öre/KWh till 171,34 öre/KWh. Denna minskning av svensk 

kärnkraft leder till ett ökat elpris med mellan 1,41 till 1,92 procent.  

 

När hänsyn tagits till en ändring av kolpriset i framtidsscenariona där kolpriset minskar 

med 20 till 40 procent respektive ökar med 20 till 40 procent tillsammans med en 

minskning av kärnkraften får man ett spann av priset på som lägst 152,88 öre/KWh och 

som högst 190,57 öre/KWh. Detta är en minskning av elpriset med 9,93 procent 

respektive en ökning av elpriset på 12,28 procent i jämförelse med referensscenariot. 
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7.4 Diskussion 

Från den grafiska modellen har resultatet visat att priseffekten av en 20 minskad 

användning av den svenska kärnkraftsproduktionen skulle leda till en höjning av 

elpriserna med drygt 9,5 procent procent. Om kärnkraften minskades med 40 procent 

med efterfrågeelasticitet på -0,23 till en höjning av drygt 82,6 procent och med en 

efterfrågeelasticitet på -0,38 till en höjning av elpriset med drygt 55,2 Detta är under 

antagandet att inga nybyggnationer sker, och att alla rörliga kostnader är konstanta.  

Denna kraftigt ökning av elpriserna vid en 40 procent minskning förklaras av bristen på 

tillgänglig kapacitet från de övriga kraftslagen. Vid en 20 procent minskning finns en 

del tillgänglig kapacitet och effekerna av minskning blir därför endast drygt 9 procent. 

Vid en större minskning måste dyrare kraftslag sättas i bruk och detta leder till kraftigt 

ökade elpriser. 

 

På Nord Pool Spot (2015) hemsida demonstrerar de grafiskt med en bild hur den 

nordiska elmarknaden är uppbyggd med andelar, rörliga kostnader och efterfrågan. I 

deras generella graf ingår givetvis import och export Detta gör att kraftvärmeverk och 

kondenskraftverk har en större andel av produktionen, då bland annat Tyskland står för 

en stor del av den totala produktionen med kolkondenskraftverk. Detta gör att den 

nuvarande efterfrågan i verkligheten ligger på kolkondenskraftverk, att jämföra med 

denna studie där efterfrågan gäller kraftvärme. 

 

Enligt produktionen, de rörliga kostnaderna och tillgänglig kapacitetet har denna studie 

fastslagit att elpriset skulle vara runt 21,9 öre/KWh i genomsnitt för perioden 2011 – 

2012 med full produktion. Detta elpris är utan skatter och avgifter, enligt Nord Pool 

Spot (2015) var det verkliga jämviktspriset för år 2012 på mellan 27,7 och 29,8 

öre/KWh utan skatter och avgifter. Dessa skillnader i prisnivå kan till stor del förklaras 

av vår förenkling av de rörliga kostnaderna. Under denna studie har antagandet varit att 

elproduktionen för åren 2011-2012 ligger på sin nuvarande energitillgänglighet, enligt 

studien från Blesl (2008), vilket är ett ganska starkt antagande. Vi utgår även från att 

samtliga kraftslag, förutom vattenkraft och de svenska kärnkraftsverken, kan öka till sin 

maxproduktion. Ingen hänsyn har heller inte  tagits till import, export eller eventuella 

överföringsförluster i elnätet.  
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När vi jämför med andra studier som har använt grafiska hjälpmedel har bland annat 

Nordhaus (1995) i sin studie slagit fast den totala årliga kostnaden för en avveckling av 

kärnkraft på 16,1 miljarder. Nordhaus (1995) har dock inte granskat grafiskt hur 

priserna skulle påverkas, och den stora anledningen är att handeln med Nord Pool Spot 

inte fanns när studien utfördes.  

 

Brännlund m.fl. (2012) har i studien om avregleringen på den svenska elmarknaden 

kommit fram till att om kärnkraften helt stängdes av skulle de genomsnittliga årliga 

priserna stiga med ca 18,5 procent. Vissa skillnader vid uppbyggandet av den grafiska 

modellen mellan våra studier, då den här studien har mer fokus på kraftslagen, på 

samma sätt som Nord Pool Spot, vilket gör att våra resultat skiljer sig aningen åt. De 

stora skillnaderna mellan våra studier är det verkliga jämviktselpriset mellan våra 

studier, som i sin tur förklaras av variationer av de rörliga kostnaderna och 

elproduktionen.  

 

De kritiska aspekterna på den grafiska modellen är givetvis att de rörliga kostnaderna i 

verkligheten inte är konstanta, och de har förstås en stor effekt på resultatet. Under 

datainsamlingsprocessen har det visat sig att varje kraftslag hade kunnat delas in i 

ytterligare undergrupper för att ge en mer korrekt bild av verkligen. Den grafiska 

modellen fångar heller inte upp samspelet mellan de olika kraftslagen. Sedan tidigare 

har vi nämnt att vindkraft behöver en strömkälla i reserv för att fungera som ett 

motreglage vid växlande vindstyrka. Om vindkraften skall gå upp på sin maxkapacitet 

måste det vara konstant stark vind och en ökad användning av strömkällan i reserv. Hur 

detta skulle påverka utbud och efterfrågan är inget som den grafiska modellen kan visa. 

Ingen nybyggnation av andra kraftslag sker heller under tiden. Om den svenska 

kärnkraften skulle avvecklas i verkligheten skulle den troligen ersättas med 

nybyggnation av förnyelsebara energikällor. Hur effekterna skulle vara för Sverige som 

land är heller inget som modellen fångar upp.  

 

Vi nämner också i kapitel 2 att kärnkraften har en viktig funktion som baskraft, och hur 

viktiga baskrafter är för en väl fungerande elmarknad. I den grafiska modellen har vi 

även fastslagit varför kol är en viktig variabel inom den nordiska elmarknaden. 

Kraftvärmeverken använder kol i stor utsträckning, och detta beror på låga fasta 
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investeringskostnader med dyra rörliga kostnader. Hur elmarknaden skulle fungera 

effektivt med en minskad kärnkraftsproduktion är heller inget vår studie analyserar, 

varken grafiskt eller ekonometriskt.  

Dock har våra resultat från den grafiska modellen visat sig vara ett bra verktyg för att 

demonstrera en tydlig och klar översikt över den nordiska elmarknaden och hur 

kostnadsstrukturen ser ut. Våra grafiska resultat har visat att om Sverige minskar sin 

kärnkraftsproduktion genom att stänga ned två kärnkraftsverk så kommer det att leda till 

höjda elpriser för de svenska hushållen. Eftersom det inte finns tillräcklig extra 

kapacitet från billigare kraftslag för att bemöta efterfrågan skulle man istället få förlita 

sig på dyrare elproduktion från kondenskraftverk.  

 

Resultaten av den ekonometriska analysen för åren 1970-2013 visar att en procent 

minskad användning av svensk kärnkraft skulle leda till ett ökat elpris för de svenska 

hushållen med 0,03923 till 0,04794 procent. 

 

Från resultaten av framtidsscenariona kan vi se effekterna av en minskad kärnkraft på 

20 och 40 procent. Dessa minskningar leder till en prisökning för svenska hushåll på 

0,70 till 1,41 procent givet att alla andra variabler hålls till dess uppskattade värden för 

år 2020. 

 

För att jämföra hur detta skulle påverka årskostnaden för en privatperson har vi hämtat 

information från elskling.se
11

. Informationen nedan är baserad på årsförbrukning och ett 

rörligt elavtal med Vattenfall. Detta preseneteras i tabell 17.  

 

Tabell 17 Årsförbrukning och årskostnad 

Boendetyp Årsförbrukning  Årskostnad 

Lägenhet på 55 kvadratmeter 2925 KWh 2059 kr 

Villa med fjärrvärme på 150 kvadratmeter 6989 KWh 4917 kr 

Källa Elskling.se (2015) 

 

                                                           
11

 Alla information är baserad på elårsförbrukning från Elskling.se 2015-04-26 med ett rörligt avtal med 

Vattenfall 2015-04-26. Priserna varierar beroende på bland annat Spotpriser och avgifter. Avvikelser kan 

därför förekomma från dagens elpriser 
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Från den ekonometriska modellen skulle 20 procent respektive 40 procent minskning av 

kärnkraft leda till en ökning i elpriser med 0,7 procent och 1,41 procent. Vilket skulle 

leda till en ökning per år med 14,4 kr respektive 84,4 kr för lägenheten. För villan skulle 

det bli en ökning med 34,4 kr respektive 201,5 kr. Som resultatet antyder är 

prisförändringen beroende på storleken på minskningen av kärnkraft. 14,4 kr respektive 

34,4 kr för en 20 procent minskning av kärnkraft är inga större summor sett över ett helt 

år. Men denna priseffekt kan bli stor för de hushåll som har en högre elkonsumtion. 

 

I jämförelse med andra studier har bland annat Nordhaus (1995) kommit fram till att en 

total avveckling av den svenska kärnkraften skulle leda till en ökning av elpriset med 

3,5 till 43,2 procent, där den större prisökningen är om koldioxidutsläppen hålls 

konstanta. Studien från Anderson och Hådén (1997) kom fram till att en total 

avveckling av kärnkraften skulle leda till en prisökning med 23 procent. Dessa 

skillnader i resultat i tidigare studier kan förklaras med den ökade handel och utbud av 

el som finns idag. Effekterna av att minska kärnkraften innan Nord Pool Spots tid bör 

rimligtvis ge större resultat på elpriserna. 

 

Den studie som är mest lik vår till utformningen är Brännlund m.fl (2012) och de kom 

fram till en prisökning på mellan 1,1 till 4 procent om hela den svenska kärnkraften 

avvecklades.  

 

De klart kritiska aspekterna med vår ekonometriska modell är att om kärnkraften 

faktiskt skulle minska med 20, 40 eller 100 procent så är det inte säkert att modellen är 

robust nog att ge korrekta resultat. Detta då marknaden är oerhört komplex och vår 

modell bara fångar upp ett fåtal av de variabler som kan tänkas påverka elpriset. Från 

resultaten av regressionerna så kan man se att alla variabler inte är signifikanta på en 

hög nivå och att värdet på variablerna varierar kraftigt mellan olika regressioner. Detta 

tyder på att modellen inte är specificerad korrekt och det behövs därmed mer arbete för 

att få en mer fullständig modell. 
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KAPITEL 8 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med denna studie var att analysera priseffekterna av att avveckla en del av den 

svenska kärnkraften. Tidigare forskning har varit oense om det har visats att en 

avveckling av kärnkraft faktiskt leder till ökning i elpriser. 

 

Resultatet från den grafiska modellen som är baserad från utbudskurvan för elkraft  har 

visat att 20 procent minskning av den svenska kärnkraftsproduktionen skulle leda till en 

leda till att en högre användning av kondenskraftverk baserad på kol vilket ger en 

höjning av elpriserna med 9,5 procent. Analysen utfördes med en efterfrågeelasticitet på 

-0,38. Om kärnkraften minskades med 40 procent med en efterfrågeelasticitet på -0,23 

skulle detta leda till en höjning av elpriser med drygt 82,6 procent och med en 

efterfrågeelasticitet på -0,38 till en höjning av elpriset med drygt 55,2. Detta under 

antaganden om att ingen nybyggnation sker och att de rörliga kostnaderna är konstanta. 

Den kraftigt ökning i elpriser beror på bristen på tillgänglig kapacitet från andra 

kraftslag och en högre användning av kondenskraftverk baserad på olja. 

 

Resultaten från den ekonometriska analysen visar på att variablerna för kolpriset, 

temperatur, kärnkraft, BNP och skatt är signifikanta vid samtliga modeller. Variabeln 

för temperatur har visat sig vara icke signifikant i samtliga modeller och därmed 

exkluderats i två av modellerna. Variabeln för skatt har visat sig vara högt korrelerad 

med BNP och detta har gjort att variabeln för skatt har exkluderats för två av 

modellerna.  

 

Resultaten från framtidsscenariona visar att en minskning av den svenska kärnkraften 

med 20 procent skulle leda till ett ökat elpris för de svenska hushåll mellan 0,70 procent 

och 0,96 procent. En minskning av den svenska kärnkraften med 40 procent skulle leda 

till en ökning på mellan 1,41 procent och 1,92 procent. Vidare visar framtidsscenariona 



62 
 

att när priset på kol ändras så har detta en större procentuell effekt på elpriset för 

svenska hushåll än en förändring av svensk kärnkraft. 

 

Vi rekomenderar att mer forskning utförs kring de faktorer som påverkar elpriset. 

Studien har utgått från att marknaden råder under fullständig konkurrens. Dock har 

studier utförda i bland annat Tyskland visat att marknadsmakten har en påverkan på 

elpriset och detta bör studeras ytterligare för den nordiska marknaden. Vi ser även 

behov av mer forskning kring samspelet mellan energikällorna, särskilt hur samspelet 

mellan baskrafter och reglagekrafterna påverkar elpriset.  

 

Avslutningsvis så har denna studie endast undersökt priseffekterna av en minskad 

kärnkraftsproduktion i Sverige, och när framtida beslut ska tas om den svenska 

kärnkraftens roll inom den nordiska elmarknaden är det viktigt att flera aspekter och 

synvinklar tas under beaktande. Förutom att Sverige ska vara konkurrenskraftigt mot 

andra länder gällande elpriserna är det även viktigt med fler studier och forskning kring 

en effektiv elmarknad, miljö och hälsa.  
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APPENDIX A 

 

Datamaterial Ekonometrisk analys från 1970-2013 

År  Elpris Kolpris Kärnkraft Temperatur Nederbörd BNP Skatt 

1970 57,63 26,05 0 3,97 611,82 99,74 3,79 

1971 55,06 27,98 100 4,57 595,30 102,89 4,94 

1972 53,94 28,96 1400 5,30 574,97 107,18 4,66 

1973 51,81 30,53 2000 4,90 608,88 111,81 4,99 

1974 60,19 51,55 1900 5,82 696,77 115,34 5,68 

1975 63,10 57,60 11400 5,84 620,79 117,22 7,66 

1976 64,20 55,07 15200 4,20 505,57 121,50 9,37 

1977 68,61 52,80 21510 4,46 682,91 122,72 12,63 

1978 73,14 54,06 25779 3,91 587,59 125,60 14,13 

1979 73,85 54,23 26460 3,93 684,92 131,43 14,27 

1980 74,11 51,58 31925 4,09 614,70 136,89 12,56 

1981 69,74 50,51 49835 3,97 724,04 137,55 11,20 

1982 71,74 49,14 53126 4,96 675,37 140,15 13,42 

1983 70,58 45,06 55773 5,22 793,61 144,17 12,32 

1984 71,93 42,81 66309 5,24 702,89 150,94 15,79 

1985 70,07 40,89 73792 3,09 756,45 155,93 14,71 

1986 71,14 37,77 84882 4,14 749,25 160,32 14,11 

1987 69,38 35,59 82875 3,32 735,56 164,28 13,54 

1988 62,55 32,92 84721 5,18 808,31 167,96 12,79 

1989 65,28 31,36 80697 6,34 758,53 172,14 15,36 

1990 72,24 30,11 83353 6,24 773,56 174,89 13,44 

1991 74,78 28,72 91891 5,32 716,77 147,36 12,43 

1992 76,22 27,46 78944 5,81 814,56 174,84 12,17 

1993 78,25 25,35 77560 4,73 695,09 174,91 13,71 

1994 76,57 24,28 88414 5,08 724,45 183,22 13,89 

1995 76,53 23,07 85106 5,13 749,86 190,72 13,86 

1996 82,31 22,25 90041 4,29 645,16 196,48 16,09 

1997 93,47 21,43 86965 5,56 688,16 204,89 21,04 

1998 93,25 20,65 91477 4,81 815,96 211,71 23,24 

1999 91,35 19,15 92260 5,67 808,97 219,24 22,95 

2000 84,80 18,91 76347 6,35 883,25 229,75 24,40 

2001 86,54 19,16 91065 5,14 783,00 233,41 26,59 

2002 96,80 19,50 86945 5,76 696,42 236,33 28,48 

2003 157,41 18,96 87284 5,68 730,22 239,49 34,15 

2004 111,38 20,59 96814 5,74 788,83 248,23 36,54 

2005 103,03 23,59 91856 6,00 706,74 254,13 38,47 

2006 124,98 24,37 86986 6,23 724,8 263,26 38,95 

2007 110,38 24,66 86780 6,13 807,10 270,73 40,05 

2008 132,83 28,78 83320 6,20 791,32 270,92 42,19 

2009 140,01 30,29 72591 5,54 694,98 257,35 43,99 

2010 170,11 32,08 77519 3,87 687,49 265,15 42,13 

2011 160,73 32,56 80286 6,21 831,93 270,30 39,90 

2012 125,05 39,95 83455 5,07 838,02 270,92 39,97 

2013 129,9 37,24 86271 5,73 727,84 271,68 39,94 

 

Källor: Svensk energi (2015), EIA (2012), SCB (2013), Statistikcentralen Finland (2015), SMHI (2015), 

Norwegian Metrological Institute (2013), Danska Meteorologiske Institut (2014), Finska Meteorologiska 

Institutet (2015), World Bank (2015), Energimyndigheten (2013), Svensk Kraftmäkling (2015). 


