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 I

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Före 1996 var den svenska elmarknaden reglerad. För konsumenterna innebar 

regleringen att elenergin skulle upphandlas från eldistributören på bostadsorten. 

Elföretagen hade på detta sätt ensamrätt på ett visst område och konsumenterna hade 

ingen möjlighet att påverka elpriset. Den första januari 1996 avreglerades elmarknaden. 

Beslutet föregicks av en proposition från regeringen där målen med avregleringen 

presenterades. Enligt denna skulle konsumenterna bland annat få ökade valmöjligheter 

och prisbildningen skulle effektiviseras. Uppsatsens syfte var därför att undersöka 

huruvida målen i propositionen uppfyllts. Detta genomfördes utifrån fyra stycken 

punkter där samtliga hade sin utgångspunkt från konsumenterna. En av dessa 

undersökte konsumenternas valmöjligheter på elmarknaden. En annan undersökte om 

prisbildningen på elmarknaden var effektiv. Resultatet visade, bland mycket annat, att 

informationen mellan konsumenter och elföretag var bristfällig och att konsumenterna 

påverkats negativt i form av stora ökningar av elpriset. Denna ökning kunde inte 

förklaras av en ökad efterfråga på elenergi utan istället av kraftiga skatteökningar på 

elenergi samt extrema väderförhållanden. Sammantaget för dessa två punkter kan 

därför sägas att valmöjligheterna för elkonsumenterna är begränsad och att 

informationen från elföretagen till konsumenterna är bristfällig. Vidare visade det sig 

att prisbildningen på elenergi är effektiv, trots att elpriset inte överensstämmer med en 

ökad efterfråga.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The Swedish electricity market was regulated before 1996. The regulation restricted 

consumers to buy their electricity from the power company who distributed the 

electricity in the specific area. Because of this the power company had the sole right in 

the area and consumers had no possibility to influence the price of electricity. The 

decision to deregulate the electricity market was made after a delivery from the 

Swedish government in form of a proposition. Due to the proposition the consumers’ 

choices had to increase and the price establishment had to be more efficient. The aim of 

the thesis was therefore to examine if these goals had been fulfilled. This was done 

from a consumer’s point of view and in four different ways. One way was to examine 

if consumers choice in the electricity market was defective. Another way was to 

examine if the price on electricity was set on an effective level. The results of the study 

show, among other things, that the information between consumers and electricity 

companies were defective. Further on, the results show that large tax increases and 

extreme weather conditions have increased electricity price the last years. This increase 

did not correspond with the demand of electricity. Conclusions are therefore that 

consumers’ choices have been restricted and that the price establishment is efficient, 

despite that the high electricity price did not correspond with demand.   
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 Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

Den första januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Före avregleringen 

hade elmarknaden sin utgångspunkt från 1902-års ellag och enligt den var det staten 

som bestämde vilka företag som skulle få sälja el. (Bergman 1997, s.408) För 

konsumenternas del innebar det att elenergin skulle upphandlas från eldistributören på 

bostadsorten. Elföretagen hade på detta sätt ensamrätt på ett visst område och 

konsumenterna hade ingen möjlighet att påverka elpriset. (www.stem.se) Priset på 

elenergi var reglerat och baserades på kostnader samt en viss förutbestämd vinst 

(Bergman 2002:21, s.15) 

 

Avregleringen av elmarknaden innebar i korthet att handeln och produktionen av el 

utsattes för konkurrens samtidigt som infrastrukturen förblev ett naturligt monopol 

(SOU 2002:7, s.9). Enligt den proposition som överlämnades av regeringen 1992 var det 

övergripande målet med avregleringen att öka konkurrensen på elmarknaden. För 

konsumenternas del innebar detta flexibla leveransvillkor till så låga priser som möjligt. 

(Proposition 1991/92, s.18) I propositionen presenterades även på vilket sätt som 

konkurrensen skulle öka och detta skulle ske genom att: 

 

• prisbildningen på elmarknaden effektiviserades och anpassades till kundernas 

behov och förutsättningar. Valmöjligheterna bland kraftföretag och kunder skulle 

öka. 

• möjligheterna till export och import skulle öka då kraftföretag och andra företag 

skulle kunna köpa och sälja el över den svenska gränsen. 
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• inget företag skulle på grund av sin storlek eller andra orsaker kunna styra 

prissättningen på el. Konkurrensen på elmarknaden behövde därför övervakas med 

stöd av en skärpt konkurrenslagstiftning. (Prop. 1991/92, s.18). 

 

I samband med avregleringen 1996 fick Sverige en ny ellag och följden blev att 

situationen för exempelvis de lokala elföretagen förändrades då de delades upp i ett 

nätföretag och ett elhandelsföretag. (SOU 2002:7, s.6) Även konsumenternas situation 

förändrades då avregleringen gjorde det möjligt att byta elleverantör och därmed gavs 

en möjlighet att påverka elpriset. (Bergström & Clemensson 2003, s.12) Elpriset 

avreglerades och tilläts att fluktuera med efterfrågan och utbudet (SOU 2002:7, s.50). 

Förutsättningarna för en god konkurrens och en ökad handel förbättrades ytterligare då 

den nordiska elmarknaden bildades vid samma tidpunkt som den svenska avregleringen 

trädde i kraft (Bergman 2003, s.1).  

 

Idag har den svenska elmarknaden varit avreglerad i lite mer än åtta år och frågan som 

följer är om de konkurrensuppfyllande målen som sattes upp har uppnåtts? Har 

leveransvillkoren för konsumenterna ökat i flexibilitet och råder lägsta möjliga elpris? 

Det förekommer idag vissa problem på elmarknaden som skulle tyda på att så inte är 

fallet. Bland annat har de kontrakt som upprättats mellan elleverantör och elkonsument 

skapat olika slags problem för konsumenterna. Det finns exempel på ett stort antal 

brister i elföretagens agerande gentemot konsumenterna. (Bergström & Clemensson 2003, 

s.9) Elpriset har de senaste åren ökat kraftigt vilket har resulterat i mycket höga och 

kännbara kostnader för konsumenterna (SOU 2002:7, s.15). Begränsningar i 

kraftöverföringar mellan de nordiska länderna och ökade marknadsandelar för 

elproducenterna ger en ytterligare risk för elprisökningar (www.stem.se).  

 

 1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om propositionens mål uppfyllts sett ur ett 

konsumentperspektiv.  
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1.2 Metod 

Den teori som ligger till grund för uppsatsen är klassiska mikroekonomiska modeller. 

Uppsatsens metod är av kvalitativ art. För varje punkt i propositionen kommer ett 

resonemang att föras med stöd av nyligen genomförda studier och empiri som 

sammanställts i tabeller och figurer. Uppsatsen är därför en blandning av en metaanalys 

och en empirisk studie. Av propositionens ursprungliga tre punkter har den första 

punkten fördelats på två och alla punkter har sedan komprimerats för att underlätta 

analysen. Propositionens konkurrensuppfyllande mål ser därför ut på följande sätt: 

 

*   Ökade valmöjligheter för konsumenter 

*   Effektiv prisbildning 

*   Ökad export och import 

*   Företagens förmåga att påverka prissättningen på el 

   

Dessa fyra undersöks var och en med utgångspunkt från konsumenterna. Under punkt 

ett kommer ett resonemang att föras om hur valmöjligheterna har förändrats för 

konsumenterna från tidpunkten för avregleringen fram till idag, samt om det 

förekommer byteskostnader och inlåsningseffekter. Vidare kommer de problem som 

råder mellan elleverantörer och konsumenter att lyftas fram och orsakerna till dessa 

problem kommer att diskuteras. Under punkt två kommer en jämförelse att göras 

mellan prisutvecklingen på den avreglerade och på den reglerade elmarknaden. Detta 

för att se hur priset utvecklats sig efter avregleringen till skillnad för om marknaden 

hade fortsatt att vara reglerad. Prisutvecklingen på den reglerade elmarknaden är rent 

hypotetisk eftersom det inte finns några tillgängliga siffror för denna. Elpriset jämförs 

sedan med efterfrågan. I punkt tre studeras de svenska handelsströmmarna och ett 

resonemang förs om vad som kan påverka dessa strömmar. Slutligen under punkt fyra 

redogörs för marknadskoncentrationen på den svenska elmarknaden. Då en mycket 

omfattande studie nyligen genomförts på området (hösten 2003) av det nordiska 

Konkurrensverket kommer data från den undersökningen att användas.  
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom uppsatsen utgår från konsumenterna på elmarknaden avgränsas uppsatsen till 

sådant som går att relatera till konsumenterna. Uppsatsen utgår endast från den svenska 

elmarknaden och ingen jämförelse kommer att göras med de nordiska länderna på 

denna punkt. Studien är, av naturliga skäl, begränsad till att omfatta åren 1996 – 2004. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är fördelad på sex kapitel med följande innehåll. Kapitel två beskriver 

kortfattat om varför Sverige avreglerade sin elmarknad och hur den svenska 

elförsörjningen ser ut. Kapitlet följs sedan av en kort redogörelse för vilka aktörer som 

agerar på elmarknaden efter avregleringen. Vidare redogörs för handeln med elenergi 

och hur man inom Sverige och i Norden löser problemet med begränsningar i 

kraftöverföringen. Kapitlet avslutas med tidigare studier på området avregleringar och 

konsumenter. Kapitel tre beskriver den teori som ligger till grund för uppsatsens syfte. 

Kapitel fyra beskriver den metod som används för att testa teorin. I kapitel fem 

redovisas de resultat som framkommit av undersökningen samt undersökningens 

tillförlitlighet och brister. Det avslutande kapitlet, kapitel sex, innehåller uppsatsens 

slutsatser. 
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Kapitel 2 

FÖRÄNDRINGAR PÅ DEN SVENSKA ELMARKNADEN 

 

 

 

 

Kapitlet inleds med en kort redogörelse till varför den svenska elmarknaden 

avreglerades. Vidare följer en beskrivning av det svenska elförsörjningssystemet. 

Beskrivningen av elförsörjningen syftar till att ge läsaren en förståelse för hur elenergin 

transiteras inom landet, vilken produktion som används och framför allt ge en 

förklaring till hur elmarknaden fungerar efter avregleringen. Kapitlet avslutas med 

tidigare studier på ämnet avregleringar och konsumenter.  

 

2.1 Varför avreglerades den svenska elmarknaden?  

Under den tid som Sverige elektrifierades fanns skäl att särbehandla elsektorn. 

Ensamrätt på elleveranser och samarbete i elproduktion var nödvändigt för att säkra 

hushållens tillgång på el. Då samarbetet resulterade i marknadsdominans och med en 

framtida risk för prishöjningar reglerades elpriset för att kontrollera prisutvecklingen. 

(Proposition 1991/92:133, s.19)  
 

Med tiden förändrades verksamheten på elmarknaden. Behovet av stora utbyggnader av 

elförsörjningssystemet minskade. Efterfrågan på el ökade inte i samma takt som 

tidigare eftersom i stort sett alla områden var elektrifierade. Kostnaderna för 

elproduktionen och elleveranserna hade minskat genom teknisk utveckling. 

Sammantaget gavs därför bra förutsättningar för att skapa en fri och effektiv handel 

med el utan att elförsörjningen hotades. För att effektivisera elhandeln behövde 

produktionssamarbetet upphöra och istället ersättas av konkurrens mellan företagen. 

Konkurrensen skulle resultera i att elförsäljningen på ett bättre sätt motsvarade 

konsumenternas önskemål då deras valfrihet skulle öka. (Proposition 1991/92:133, s.21) 

Som en följd av detta inleddes avregleringen med målet att öka konkurrensen på 

elmarknaden (SOU 2002:7, s.23) 
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Sverige var vid denna tidpunkt inte ensam om att uppleva förändringar på sin 

elmarknad. Norge hade tidigare genomgått samma sak och Finland likaså. Norge 

påbörjade sin avregleringsprocess 1991 och Finland inledde sin 19951.  Redan 1992 

hade Sverige förberett för avreglering i och med att det statligt ägda Vattenfall 

ombildats till aktiebolag och som ett led i detta avreglerades den svenska elmarknaden 

den första januari 1996.  

 

2.2 Den svenska elförsörjningen 

I Sverige framställs elkraft genom vatten- och kärnkraftverk, i kraftvärmeverk och i 

industrins mottrycksturbiner. Dessutom finns vindkraftverk, oljeeldande 

kondenskraftverk och gasturbiner. Gasturbiner använd endast som en 

reservkraftsproduktion då elsystemet är ansträngt. Vattenkraft svarar tillsammans med 

kärnkraften för huvuddelen av den svenska elkraftsproduktionen. Produktion och 

konsumtion av el har successivt ökat och särskilt snabbt under mitten av sjuttio och 

åttiotalet, för att sedan stabilisera sig på en mer konstant nivå. 
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Figur 2.1 Elproduktionen i Sverige mellan åren 1937 – 2001 

Källa: SCB 

 

Elproduktionen i landet varierar under året och är som högst under vintern och som 

lägst under sommaren (SOU 2002:7 s.46). För optimal användning av 

                                                
1 Både Norge och Finland inledde avregleringsprocessen på liknande sätt och i båda fallen dröjde några 

år innan alla elanvändare fick tillträde till marknaden. 
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elproduktionssystemet samkörs all elproduktion i Sverige. Vattenkraft som har den 

lägsta rörliga kostnaden används som basproduktion och som regulator i elsystemet. 

Vattenkraftens vattenmagasin fylls på under sommaren och det magasinerade vattnet 

används under vinterhalvåret fram till vårfloden. Vattenkraften produceras i huvudsak i 

norrland. Kärnkraften som har den näst lägsta rörliga kostnaden används som 

basproduktion så länge som det är möjligt under ett år, dock främst under, höst, vinter 

och tidig vår. Kärnkraften produceras i huvudsak i södra och mellersta Sverige. 

Sammanlagt står vatten- och kärnkraft för cirka nittio procent av den svenska 

elproduktionen. (SOU 2002:7, s.46).  

 

Kraftledningarna indelas i två kategorier, stamledningar och regionalledningar, med 

spänningsnivåer på 30 – 400 kV. Till storkraftnätet (stamnätet) hör kraftledningar på 

220 – 400 kV och från nätet sker kraftöverföringar av större energikvantiteter och över 

längre avstånd. Storkraftnätet ägs sedan 1991 av Svenska kraftnät som har det 

huvudsakliga ansvaret för Sveriges elförsörjning (www.stem.se). I särskilda 

transformatorstationer omvandlas kraften från storkraftnätets spänningsnivåer ned till 

regionalledingarnas nivåer på 30 – 130kV. Regionalnäten ägs och drivs av 

kraftföretagen (www.stem.se). Näten förser främst stora elanvändare, såsom industrier, 

med el. Transformatorerna omvandlar även elkraften ned till nivåer på 40kV som 

motsvarar det lokala nätet. (SOU 2002:7, s.37) Via dessa nät nås hushållen samt andra 

mindre förbrukare.(www.stem.se).  

 

      2.3 Elmarknaden efter avregleringen 

Den reglerade elmarknaden hade sin utgångspunkt i 1902 års ellag (1902:71). Inför 

avregleringen beslutade riksdagen om ett nytt regelverk för elmarknaden. Den nya 

ellagen (1994:618) trädde i kraft vid samma tidpunkt som avregleringen. (SOU 2002:7, 

s.24)  

 

Reformeringen och lagändringen medförde att elmarknadens aktörer och deras 

uppgifter, nya och gamla, blev synliga. Förståelsen för hur elmarknaden fungerar 
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kräver insikt i de olika aktörerna och deras uppgifter. Av den anledningen följer härmed 

en kort presentation av dessa. 

 

Elanvändare 

Elanvändaren tar ut el från nätet och kan antingen vara konsument eller näringsidkare. 

Användaren ingår avtal med elhandelsföretagen för att kunna köpa el. Avtal 

förekommer även med nätägaren som betalas för transporten av elenergin (nätavgift). 

(SOU 2002:7, s.36) 

 

Elproducenter 

Elproducenterna matar in el i nätet. Producenterna äger produktionsanläggningar och 

säljer den producerade elenergin till elhandelsföretag, elbörsen (NordPool) eller direkt 

till slutkunderna. (SOU 2002:7, s.36) 

 

Nätägare och systemansvarig 

Nätägarna levererar elenergin och ansvarar för att den transporteras från 

produktionsanläggningarna till elanvändarna. En nätägare måste ha nätkoncession från 

Energimyndigheten för att få bygga och driva starkströmsledningar (se sid. 7). 

Systemansvaret på den svenska elmarknaden står Svenska Kraftnät för. Ansvaret är att 

se till att produktion/import motsvarar konsumtion/export, det vill säga att elsystemet är 

i balans. (SOU 2002:7, s.37) 

 

Elhandelsföretag och balansansvariga 

Ett elhandelsföretag kan både vara elleverantör och balansansvarig. Elhandelsföretaget 

köper in el från en elproducent och/eller på elbörsen och säljer till elanvändare. 

Företaget kan också på egen hand producera elenergi och därför agera både som 

elproducent och elleverantör. För varje uttagspunkt i elnätet ska det finnas en 

balansansvarig. Att ha balansansvar innebär ett ekonomiskt ansvar för att produktion 

och förbrukning alltid är i balans inom de gränser som företaget åtagit sig. För att vara 

balansansvarig krävs ett avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät. (SOU 2002:7, 

s.38) 
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När elmarknaden avreglerades separerades transmission (kraftöverföring) och 

distribution från produktion och försäljning av elenergi. (Bergman 1996, s.2) 

Transmission och distribution förblev ett naturligt monopol. Avregleringen medförde 

även att prisbildningen blev fri. För svensk del har avregleringen tagits längre än i 

andra europeiska länder som avreglerat sina elmarknader. Enligt den svenska 

lagstiftningen på området får nätverksamhet inte bedrivas samtidigt som produktion 

eller elförsäljning. (Bergman 2001, s.370) Detta resulterade i att kraftföretagen delades 

upp i två företag, en för varje verksamhet. (Bergman 2002, s.60) Landets 

eldistributionsföretag delades likaså upp i ett nät- och försäljningsbolag (Bergman 1996, 

s.3)  
 

 

 
                                              Figur 2.2 Så fungerar den svenska elmarknaden 

Källa: www.svk.se 
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2.3.1 Handel med elenergi 

För att handeln med elenergi ska fungera måste ledningssystemen (elkablarna) fungera. 

Begränsningar i ledningssystemens kraftöverföringar brukar kallas för flaskhalsar2. För 

svensk del förekommer flaskhalsar mellan norra och mellersta samt mellan mellersta 

och södra delen av Sverige. (Energiprogrammet 2003, s.25) Ledningsproblemen påverkar 

landets försörjningssäkerhet och elpriset. Att elpriset stiger vid förekomsten av 

flaskhalsar beror på att den billigaste elproduktionen, vattenkraft, inte alltid kan 

användas utan begränsningarna tvingar till användning av dyrare produktionsslag. 

(Suviletho 2003, s.18)  
 

Det finns två sätt att hantera flakhalsar på, med motköp eller med prisområden. 

Ledningsproblem inom Sverige hanteras med hjälp av motköp. Metoden innebär, att 

om en viss mängd el ska levereras men flaskhalsar hindrar att den billigaste 

elproduktionen används, så köper Svenska kraftnät upp motsvarande produktion på 

närmare håll så att behovet täcks. Merkostanden för detta köp slås ut på den totala 

kostnaden för elöverföringen på stamnätet. Resultatet blir att elpriset i Sverige skiljer 

sig från Nord Pools systempris (jämviktspris). (Suviletho 2003, s.47)  

 

Om flaskhalsar uppstår mellan de nordiska länderna används prisområdesmetoden 

istället för motköp. Metoden innebär att den nordiska elmarknaden delas upp i 

geografiska områden, så kallade elspotsområden. Inom de olika områdena anmäler 

aktörerna hur mycket elenergi de vill köpa respektive sälja. Detta indikerar om 

elöverföringen i något område kommer att överskrida kapaciteten, med andra ord att en 

flaskhals uppstår. Om så är fallet kommer områden på var sida om flaskhalsen att 

prissättas var för sig så att handeln inte överstiger kapaciteten i elöverföringen mellan 

områdena. (SOU 2002:7, s.64) 

 

                                                
2 Flaskhalsar kan vara temporära eller strukturella.  En temporär flaskhals uppstår vid underhållsarbeten 

eller vid tekniska fel. Strukturella flaskhalsar är ett resultat av nätets utbyggnadsnivå och av produktion 

och förbrukning i nätet. (SOU 2002:7) 
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Båda modellerna för att hantera ledningsproblemen har fördelar och nackdelar. 

Fördelen med prisområdesmodellen är att den ger en tydlig signal om att flaskhalsar 

förekommer, vilket det inte gör när mothandel används. Nackdelen med prisområden är 

att det finns en risk för företag att utnyttja marknadsmakt då marknaden är liten. Denna 

risk förekommer inte vid mothandel eftersom marknaden inte delas upp. (SOU 2002:7, 

65) 

 

2.4 Tidigare studier på ämnet avreglerad elmarknad 

En stor mängd studier har genomförts på ämnet svensk elmarknad. En majoritet av 

dessa har inriktat sig på att studera hur den elmarknaden fungerat i olika avseenden 

efter avregleringen. Några studier har inriktat sig på konsumenternas situation på 

elmarknaden och däribland en rapport från 2003 med namnet: ”Konsumenten i centrum 

eller i kläm?” Författarna är Margareta Bergström och Birgitta Clemensson. Rapporten 

är skriven för Energimyndigheten.  
 

Energimyndigheten har till uppgift att följa och analysera utvecklingen på elmarknaden 

samt bidra till att konsumenter och företag (små och medelstora) har tillräckligt med 

information för att kunna agera på den avreglerade elmarknaden. Den aktuella 

rapporten är den andra av två elmarknadsrapporter.  

 

Syftet med rapporten är att ge en bild av konsumentens situation på elmarknaden och 

föreslå konkreta åtgärder för att förbättra hans/hennes möjligheter att agera och bli 

bemött på ett bra sätt. 

 

Rapporten sammanställer femton åtgärder inom olika områden på elmarknaden där 

förbättringar är nödvändiga. Exempel på några av dessa åtgärder ges nedan. 

 

Informationen om avtal med nät- och elhandelsbolag 

Konsumenternas förutsättningar behöver förbättras då det gäller avtalsinformation. 

Energimyndigheten anser att det bland annat är nödvändigt att förtydliga informationen 

om att konsumenten är bunden till två avtal, ett med nätägaren och ett med elhandlaren. 
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Oftast uppmärksammas detta först i samband med leverantörsbyte eller vid flytt. Om 

konsumenten inte säger upp sitt avtal i tid (trettio dagar före flytt) blir han/hon skyldig 

att betala nätabonnemanget tills ny hyresgäst/ägare flyttat in. Ett mer konsumentinriktat 

informationsmaterial kommer därför att ges ut under 2004. 

 

Stopp för osunda försäljningsmetoder 

Energimyndigheten har lagt som förslag att Konsumentverket borde ta upp 

överläggningar med branschen om etiska regler för elhandeln. Detta förslag kommer av 

att många elavtal idag säljs via telefon, reklam och via Internet. Krav på skriftliga avtal 

saknas. Många konsumenter upplever därför osäkerhet i kontakt med elhandlare. Det 

finns exempel på att leverantörsbyten skett utan att det har varit kundens önskemål. 

 

Regler för hantering av tvister 

Om konsumenten på elmarknaden kommer i tvist med sin elleverantör om en fordran 

finns ingen möjlighet att deponera fordringen i väntan på att tvisten ska lösa sig. Denna 

möjlighet finns på en rad andra områden, exempelvis är det möjligt för en hyresgäst 

som tvistar om hyresbetalning att deponera hyran. Hyresgästen kan därför bo kvar i 

lägenheten under tvistens gång. Då detta inte gäller elfordringar stängs elen av efter ett 

visst antal dagar, oavsett om en lösning nåtts eller ej. Om det var möjligt med 

deponering skulle elbolagen tvingas erkänna tvisten och det skulle i sin tur ge 

incitament till en snabbare lösning på tvisten.  

 

Prövning av avstängning av elleverans 

Energimyndigheten föreslår att ellagen bör förändras då det gäller avstängningen av el. 

Det ska inte vara möjligt att stänga av elen om beslutet inte kan verifieras med 

mätvärden för den aktuella perioden. Beräknad förbrukning ska inte få ligga till grund 

för en avstängning. Vidare måste en särskild prövningsinstans inrättas för att ta hand 

om avstängningsärendena. De regler som idag finns om elavstängning hjälper inte 

konsumenterna utan sätter dem istället i ett underläge gentemot elleverantören. 
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Riktlinjer för anslutningsuppgifter 

Det är av stor vikt att konsumenterna har möjlighet att förutsäga sina 

anslutningskostnader (nätavgifter). Därför behövs tydligare regler för nätbolagen och 

konsumenterna. Förändringar i anslutningsärenden som är positiva för konsumenterna 

överklagas regelmässigt av nätbolagen. Oftast tar det flera år innan ärendet avgjorts. 

Det är en stor nackdel för konsumenten att besluten inte kan verkställas direkt. 

 

Rapporten tar även upp åtgärder som handlar om elbolagens krav på ekonomisk 

säkerhet hos konsumenten och att el- och nätbolagen behöver införa kundombudsmän 

för att på ett effektivt sätt hantera konsumenternas klagomål. 

 

Bergström och Clemensson sammanfattar rapporten med att konsumentens ställning på 

elmarknaden i många avseenden är svag. Det är därför viktigt att företagen på 

elmarknaden uppmärksammar problemen och åtgärdar bristerna. Konsumenterna har 

svårt att få en dialog med elföretagen. Detta blir särskilt allvarligt vid tvister om 

fakturor då det finns risk för avstängning av el om inte konsumenten betalar 

elräkningen i tid. För konsumenter med små ekonomiska resurser kan detta ge 

allvarliga konsekvenser. Författarna avslutar med att påpeka hur viktigt det är att 

konsumenterna får den elenergi de har rätt till gäller eftersom den är en livsnödvändig 

förutsättning för ett normalt liv.  
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Kapitel 3  

TEORI  

 

 

 

 

I detta kapitel presentera den teori som ligger till grund för uppsatsen. Om inget annat 

anges utgörs källhänvisningen av Case & Fair 2000. 

 

3.1 Fullständig konkurrens 

En marknad där konkurrensen är fullständig kännetecknas av ett stort antal säljare 

(företag) och köpare som handlar med en homogen vara. Informationen mellan köpare 

och säljare är fullständig och köparen har valfriheten att välja från vilken säljare som 

varan ska köpas. I realiteten existerar däremot ingen marknad där konkurrensen är 

fullständig och med andra ord perfekt. Frånvaro av eller bristfällig konkurrens 

resulterar i en snedfördelning av samhällets begränsade resurser. Enligt 

nationalekonomisk teori är det därför en fördel om marknader strävar mot en ökad 

konkurrens.  

 

3.2 Information 

Köparens valfrihet underlättas av att informationen är fullständig. Motsatsen till en 

fullständigt tillgänglig information är en asymmetrisk information. Asymmetrin innebär 

att två parter i en relation har olika informationsmängd. Vanligtvis är det köparens 

information som är begränsad. För att valfriheten hos konsumenten ska fungera är det 

även viktigt att det inte förekommer några byteskostnader eller inlåsningseffekter på 

marknaden. 

 

3.2.1 Asymmetrisk information 

Köparen (konsumenten) vet vanligtvis mycket litet om företagen och deras 

produktionskostnader. Det pris som köparen betalar återspeglar bland annat dessa 

kostnader. Höga produktionskostnader leder till ett högt pris och låga 
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produktionskostnader kan leda till ett lägre pris. Informationen om 

produktionskostnaderna innehas helt och hållet av företaget. Konsumenten får betala 

priset utan att veta om effektivare produktion skulle ha kunnat resultera i ett lägre pris. 

Då företaget äger informationen är det endast beroende på företagets goda vilja om den 

billigaste och effektivaste produktionsmetoden används för att hålla nere priset.  

 

Denna typ av informationsbrist förekommer även vid avtal mellan företag och 

konsument. Företaget är välinformerat om vilka lagar och regler som gäller, då de har 

anställda som hanterar dessa frågor. Konsumentens information på området är däremot 

oftast mycket bristfällig (Bergström & Clemensson 2003, s.12).  

 

3.2.2 Byteskostnader och inlåsningseffekter 

Förekomsten av byteskostnader och inlåsningseffekter resulterar i att valfriheten för 

konsumenterna begränsas. En byteskostnad uppstår för en köpare vid ett byte mellan 

två konkurrerande företag eller mellan olika erbjudna produkter. Om byteskostnaderna 

är höga kan det bli för kostsamt för köparen att genomföra bytet och avstår därför från 

detta. En inlåsningseffekt uppstår. Effekten påverkar konkurrenskraften på marknaden 

eftersom konsumenten avstår från att köpa varan med det lägre priset3. (ECON – analysis 

2002, s.15)  
 

Även kontrakt mellan köpare och säljare kan ge upphov till byteskostnader. Kontraktet 

har vanligtvis en bindningstid och om kontraktet bryts innan bindningstiden gått ut 

krävs en ekonomisk ersättning till säljaren för förlorade intäkter. Resultatet blir, precis 

som i föregående fall, att bytet inte genomförs och en inlåsningseffekt uppstår. (KKV 

2002:4, s.26) 

 

 

 
                                                

3 Ett exempel på en byteskostnad är att det är dyrt för konsumenter att byta tv–operatör eftersom samma 

dekoder inte kan användas hos alla operatörer. (KKV 2003:2, s.4) 
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3.3 Prisbildning på en konkurrensutsatt marknad 

Om antalet företag på marknaden är stort finns ingen möjlighet för det enskilda 

företagen att påverka priset. Det enskilda företaget producerar den homogena varan och 

en köpare efterfrågar varan. På en väl fungerande marknad kommer köparnas efterfråga 

att matchas exakt med företagens produktion av varan och ett jämviktsläge uppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3.1 Jämvikt mellan efterfråga och utbud 

                                                      Källa: Nicholson 2001  
 

 

Där U står för alla enskilda företags aggregerade utbud av varan och E är de enskilda 

köparnas aggregerade efterfråga. Där utbudet är lika med efterfrågan uppstår en jämvikt 

mellan pris (P*) och kvantitet (K*) och marknaden är i balans. Skulle efterfrågan eller 

utbudet förändras kommer även jämvikten att förändras. Exempelvis är efterfrågan på 

elenergi relativt låg under sommaren för att sedan öka under vintern. Ökningen beror på 

att en betydligt större mängd elenergi behövs för att värma upp bostäder då 

utomhustemperaturen under vintern är låg. Den förändrade efterfrågan får 

efterfrågekurvan att skifta utåt från E1 till E2. Som en följd av detta ökar priset på 

elenergi från P* till P** och elproduktionen ökar från K* till K**.  
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                                                               Figur 3.2 Effektiv prisbildning 

Källa: Nicholson 2001 
 

På motsvarande sätt minskar efterfrågan på elenergi när årstiderna går från vinter till 

vår och sommar. Efterfrågekurvan skiftar då inåt istället för utåt. Priset blir lägre och 

elproduktionen minskar. När priset varierar med efterfrågan på detta sätt fungerar 

prisbildningen på marknaden som bäst. Figur 3.2 beskriver prisbildningen utifrån från 

en fullständig konkurrensmarknad. Detta betyder emellertid inte att prisbildningen 

endast fungerar vid konkurrens. En marknad med ofullständig konkurrens kan även den 

kännetecknas av en fungerande prisbildning. Anledningen till detta är att det är 

prisnivån i förhållande till företagets/företagens kostnad som avgör hur väl 

prisbildningen fungerar. För att prisbildningen ska fungera på bästa sätt krävs att priset 

är lika med marginalkostnaden. 

 

När de enskilda företagen inte kan påverka priset på marknaden agerar företagen som 

pristagare. Det jämviktspris som uppstår under dessa förutsättningar (exempelvis P* 

eller P**) är det lägsta pris som det enskilda företaget kan producera för. Detta tvingar 

företagen att effektivisera sin produktion och ger incitament till sänkta 

produktionskostnader. När priset är som lägst ligger det i nivå med företagens 

marginalkostnad. Ett lägre pris än så är inte möjligt eftersom detta skulle resultera i att 

kostnaderna översteg intäkterna och företagen skulle gå med förlust och tvingas lämna 

marknaden. Ett pris över marginalkostnadsnivå skulle på motsatt sätt ge företagen 
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övernormala vinster vilket i sin tur skulle locka in fler företag på marknaden. 

Sammantaget kan sägas att antalet företag på en konkurrensutsatt marknad alltid är det 

mest effektiva antalet förutsatt att marknadskrafterna fungerar som de ska. 

 

      3.4 Marknadsdominans 

Det kan dock uppstå situationer då priset inte ligger i nivå med företagens 

marginalkostnad. Om företagen på marknaden är få till antalet uppstår 

marknadsdominans (hög marknadskoncentration). Dominansen gör det möjligt för de 

enskilda företagen att påverka priset på marknaden och hålla det på en nivå som 

överstiger marginalkostnaderna. I en sådan situation är marknadskrafterna satta ur spel 

och marknaden fungerar ineffektivt. Resultatet blir förutom ett ökat pris även en 

minskad produktion. Detta gynnar företagen eftersom deras intäkter ökar men 

missgynnar köparna då priset är för högt och kvantiteten för liten i jämförelse om fler 

företag agerat på marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                           Figur 3.3 Marknadsdominans och konkurrens 

Källa: Nicholson 2001 

 

PD är priset vid marknadsdominans och KD är kvantiteten. Om marknaden istället hade 

kännetecknats av effektivitet hade priset varit PK och kvantiteten KK. Under båda 

marknadsformerna producerar företagen där marginalkostnaderna (MC) är lika med 
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marginalintäkterna (MR), vid konkurrens är MR på samma nivå som priset (PK). 

Skillnaden mellan de olika marknadsformerna är att i fallet med marknadsdominans 

misslyckas marknadskrafterna att pressa ned priset till marginalkostnadsnivå. 

 

För att företagen ska kunna påverka en marknads prissättning krävs således en 

marknadsdominans av ett fåtal företag. Ett sätt att empiriskt undersöka om så är fallet är 

att mäta marknadens koncentration. Herfindahl – Hirschman (HHI) index är ett index 

som mäter just koncentrationen av företagen på en marknad. HHI summerar alla 

företags marknadsandelar i kvadrat och ger slutligen ett index för hela marknaden. HHI 

varierar mellan 0 (fullständig konkurrens) och 1 (monopol) om marknadsandelarna 

mäts i decimaler. Enligt det amerikanska sättet att mäta marknadskoncentrationen på 

betyder ett HHI värde under 0,1 att marknaden är okoncentrerad. Ett HHI mellan 0,1 

och 0,18 visar på en moderat koncentration och ett HHI som är större än 0,18 visar på 

en hög marknadskoncentration. (Nordiska konkurrensverket 2003, s. 8) 

 

3.5 Prisreglering 

Det höga priset som uppstår under företags marknadsdominans är ett problem eftersom 

det hindrar marknaden från att fungera effektivt. För att undkomma problemet kan det 

bli nödvändigt att utföra marknadsingrepp av olika slag. Prisregleringar i form av 

pristak är ett sådant ingrepp.  

 

Ett exempel på ett pristak i realiteten var den prisreglering som infördes under den tid 

som den svenska elmarknaden var reglerad. Eftersom elproduktionsföretagen tilläts 

samarbeta uppstod en situation med marknadsdominans. För att förhindra en eventuell 

framtida prisökning infördes en prisreglering som teoretiskt sett fungerade som ett 

pristak. Taket bestämdes att ligga på en sådan nivå så att en förutbestämd vinst skulle 

uppstå samtidigt som en orimlig prisökning skulle förhindras. Troligt är därför att 

pristaket ungefär låg på en nivå som figur 3.3 visar.  
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                                                                 Figur 3.4 Pristak  

                                                                          Källa: Nicholson 2001 

 

Initialt riskerade elpriset att hamna i nivå med PD. För att effektivisera marknaden 

infördes därför ett pristak och priset hindrades att stiga över PT. Eftersom pristaket inte 

ligger i nivå med jämviktsläget uppstod ett överskott av elproduktion eftersom utbudet 

var större än efterfrågan.  

 

En fördel med pristak, förutom ett lägre pris för köparna, är att produktionen 

effektiviseras. Företag i marknadsdominans har inte tillräckliga incitament för att 

minska produktionskostnaderna och därmed öka produktionen eftersom konkurrensen 

är begränsad. Genom att inför att pristak med ett lägre pris som följd kommer företagen 

att tvingas förbättra sin produktion eftersom deras intäkter minskat då priset blivit lägre. 

 

Marknadsingrepp är teoretiskt sett relativt enkelt att införa, i praktiken är detta betydligt 

svårare. Att exempelvis sätta pristaket på optimal nivå kan vara komplicerat, allra helst 

om taket ska förhindra framtida prisökningar. Det finns därför en möjlighet att pristaket 

bestäms på en nivå som ligger över prisökningen. Oavsett om pristaket ligger ovan eller 

under det faktiska marknadspriset kommer avlägsnandet av prisregleringen (pristaket) 

att påverka prisnivån på marknaden. Vid ett pristak över marknadspriset kommer 

avlägsnandet att resultera i en prissänkning och pristak under marknadspriset resulterar 
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i en prisökning. Dock förutsätter både dessa situationer att marknadsdominansen som 

krävde prisreglering kvarstår efter avregleringen. 

 

3.6 Handelsteori 

Eftersom den andra punkten i propositionen handlar om export och import följer 

härmed en redogörelse för handelsteori. 

 

Alla ekonomier, oavsett storlek, beror till viss del av andra ekonomier och påverkas 

därigenom av händelser utanför det egna landets gränser. Den ursprungliga 

handelsteorin härstammar från David Ricardo och hans teori om komparativa fördelar. 

Teorin hävdar att specialisering och handel av varor gynnar länder och att handeln i sig 

gör det möjligt för ett land att satsa på den produktion som utifrån landets egenskaper 

har de bästa förutsättningarna.  

 

Ett land kan ha absoluta eller komparativa fördelar i produktion av en vara. Absoluta 

fördelar innebär att ett land har sådana produktionsfördelar att produktionen alltid är 

som effektivast och mer kostnadseffektiv än andra länders produktion av samma vara. 

Vid absoluta fördelar faller det sig naturligt att landet som har dessa fördelar producerar 

varan för export. Komparativa fördelar innebär att ett land kan ha fördelar i produktion 

av fler varor än en, dock kommer landet att producera den vara där fördelarna är som 

störst för att sedan exportera denna.  

 

Ett land tjänar på att handeln med andra länder ökar. Genom att specialisera 

produktionen för export kommer sysselsättningen att öka eftersom produktionen ökar. 

En ökad handel kommer även att leda till priserna sjunker eftersom konkurrensen ökar. 

Om de importerade varorna har ett lägre pris än de inhemska kommer konsumenterna 

att köpa varorna med det lägre priset, detta ger incitament till de inhemska företagen att 

sänka sina priser.  

 

En ökad handel kan dock skapa problem. Bland annat kan den inhemska produktionen 

bli lidande om företagen inte klarar av att hålla priserna på en så låg nivå och då kan det 
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bli nödvändigt att införa handelshinder. Ett sådant hinder kan exempelvis vara tullar. 

Alla handelshinder är däremot inte frivilliga. Det finns situationer då exempelvis 

begränsningar i transport hindrar handelsflödet. Effekten av detta kan bli att priset på 

varan ökar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 4 

METOD 
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4.1 Uppsatsens kvalitativa metod 

Uppsatsens syfte är att undersöka om målen i propositionen uppfyllts med 

utgångspunkt från konsumenterna och med hjälp av en kvalitativ metod. Propositionen 

är ursprungligen indelad i tre punkter: konsumenterna, handeln med elenergin och 

företagens påverkan på prissättningen. För att underlätta analysen delas den första 

punkten upp i två delar: konsumenternas valmöjligheter och en effektiv prisbildning. 

Då avregleringens huvudsakliga mål var att öka konkurrensen på elmarknaden är det 

lämpligt att propositionens punkter testas mot en sådan teori. Detta genomförs på 

följande sätt för de olika punkterna: 

 

Ökade valmöjligheter för konsumenter 

Enligt teorikapitlet måste informationen vara fullständig på en konkurrensutsatt 

marknad samtidigt som byteskostnader och inlåsningseffekter inte får förekomma. 

Undersökningen om konsumenternas ökade valmöjligheter kommer därför att grunda 

sig på hur informationen mellan konsument och elföretag fungerar (är informationen 

asymmetrisk?) och om det förekommer byteskostnader och inlåsningseffekter. 

 

Effektiv prisbildning 

Enligt propositionen behövde prisbildningen på elmarknaden effektiviseras. För att ta 

reda på att ta reda på om så är fallet kommer följande tillvägagångssätt att följas: 

prisutvecklingen på elmarknaden studeras för åren 1980 – 2003. Från år 1996 

(tidpunkten för avregleringen) kommer två prisserier att jämföras. Den ena utgörs av 

den faktiska prisutvecklingen efter det att prisregleringen avlägsnades, den andra är en 

prognostiserad prisutveckling om avregleringen inte genomförts och prisregleringen 

fortfarande funnits kvar. Prognosen genomförs med hjälp av Statgraphics Plus 5.0. 

Jämförelsen görs för att ge en bild över hur priset förändrats med och utan 

prisregleringen. Enligt teorin om pristak kan priset öka eller minska efter det att 
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regleringen avlägsnats. Troligtvis kommer elpriset att ha ökat eftersom det rådde 

marknadsdominans på elmarknaden och prisregleringen infördes för att förhindra 

framtida prisökningar. Eftersom en effektiv prisbildning enligt teorin handlar om att 

priset varierar med efterfrågan kommer efterfrågan på elenergi för tidsperioden 1980 – 

2003 att studeras, återigen med tyngdpunkten på åren 1996 – 2003. Om det visar sig att 

dessa två inte överensstämmer kommer orsaken till detta att undersökas. 

 

Elprisutvecklingen, efterfrågan på elenergin och eventuellt annan empiri kommer att 

gälla för en eluppvärmd villa i Sverige. I villan bor en familj på fyra personer, två barn 

och två vuxna med en boyta på 120 kvadratmeter. Familjens elförbrukning uppgår till 

cirka 20 000 kWh. Det totala elpriset (inklusive skatt och avgifter) mäts i öre/kWh.  

 

Ökad export och import 

Enligt teorikapitlet (avsnitt 3.2) kan ett land ha absoluta eller komparativa fördelar. 

Vilken av dessa fördelar som Sverige har och inom vilken del av elproduktionen det 

gäller kommer att undersökas.  Enligt propositionen behöver import och export öka. 

För att ta reda på om så är fallet kommer data för de svenska handelsströmmarna, före 

och efter avregleringen, att presenteras. Teorikapitlet omfattas även av begränsningar i 

handelsströmmarna och därför kommer det att undersökas om sådana begränsningar 

förekommer på elmarknaden.  

 

Företagens förmåga att påverka prissättningen på el 

För att företagen ska kunna påverka prissättningen på elenergi krävs, enligt teorin, att 

marknadsdominans råder och att företagens marknadsandelar är stora. För att ta reda på 

om så är fallet kommer elproducenternas marknadsandelar mätas med hjälp av 

Herfindahl - Hirschman (HHI) index.  

 

Då det nordiska Konkurrensverket nyligen (hösten 2003) genomförde en mycket 

omfattande rapport om marknadskoncentration på den svenska och nordiska 

elmarknaden kommer resultaten från deras undersökning att användas. 
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 26

 

 

 

5.1 Ökade valmöjligheter för konsumenterna 

Som en följd av elmarknadens avreglering blev det möjligt för konsumenterna4 att byta 

elleverantör. Dock innebar tiden efter avregleringen att ett byte endast var möjligt om 

kunden installerade en timvis elmätare (Konsumentverket 2002, s.16) Då kostnaden för 

denna typ av utrustning var mycket hög blev det i praktiken för kostsamt att genomföra 

bytet. Den 1 juli 1997 infördes därför ett pristak på tvåtusenfemhundra kronor för 

elmätaren och installationen av denna. (SOU 2002:7, s.22) Trots pristaket förblev bytet 

olönsamt då taket var satt för högt i förhållande till vad konsumenten tjänade på bytet 

(SOU 2002:7, s.25). Med anledning av detta genomfördes den första november samma år 

en andra reform, den så kallade schablonreformen, som innebar att kravet på timvis 

elmätare byttes ut mot ett system med schablonberäkning5. (Konsumentverket 2002, s.16)  

 

5.1.1 Kontrakt och avtal på elmarknaden 

Genom införandet av schablonberäkningen har det blivit möjligt för konsumenterna att 

förbättra prisläget med ett kostnadsfritt byte av elleverantör. Leverantörsbyte är 

däremot inte det enda sättet för konsumenterna att få ett lägre elpris på. Ett 

kontraktsbyte kan ge samma effekt. De kontrakt som konsumenten upprättar med 

elföretaget är antingen ett tillsvidare kontrakt eller ett kontrakt med bindningstid. Det 

senare har en bindningstid på ett till tre år och konsumenten kan välja ett fast eller 

rörligt elpris. Tillsvidarekontraktet är utan bindningstid och kan avslutas när som helst 

konsumenten önskar. Dock är elpriset högre vid ett tillsvidarekontrakt. Anledningen till 

detta är att konsumenten ska tjäna på att binda sig till en elleverantör under en längre 

tidsperiod. (www.stem.se) Andelen konsumenter som väljer att byta elleverantör har de 

                                                
4 Definition av konsument/kund: ett hushåll på elmarknaden med låg elförbrukning. 
5 Systemet används fortfarande och bygger på att konsumenten faktureras för framtida elkonsumtion, den 

uppmätta elförbrukningen jämförs med den faktiska en gång per år.  
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senaste tre åren legat på en förhållandevis konstant nivå på cirka trettiofem procent. 

(Suvhieto 2003, s.34) Se figur. 
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              Figur 5.1 Andel omförhandlade kontrakt/byte av elleverantör 

        Källa: Energimyndigheten 
 

5.1.2 Brister i informationsflödet  

Enligt Riksrevisionsverkets undersökning från 20006 anser cirka trettio procent av 

konsumenterna att prisinformationen från olika elleverantörer är bristfällig. Vilket gör 

det svårt att jämföra priser vid ett eventuellt leverantörsbyte. 

  

Den bristande informationen till konsumenterna har även resulterat i problem då det 

gäller avtal (kontrakt) och bindningstid (Konsumentverket 2002, s.37). I 

Konsumentverkets undersökning från 20027 framkom det att kunderna i vissa fall har 

missförstått innebörden av de bundna avtalen. Tron hos konsumenterna har varit att det 

är möjligt att byta leverantör utan att behöva betala skadestånd till den leverantör vars 

avtal bryts.  

Då elpriset successivt stigit de senaste åren (KKV 2003, s.2) har konsumenterna riktat 

kritik mot elföretagen om felaktiga priser i avtal. Konsumenterna hävdar att de skickat 

                                                
6 ”Kunden är lös! – konsumenternas agerande på de omreglerade el- och telemarknaderna" RRV 2000:20 
7 ”Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader – elmarknaden” 

Konsumentverket 2002 
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in påskrivna avtal med erbjudna priser till leverantören som i sin tur hävdat att de inte 

mottagit dessa avtal. Konsumenten har då erbjudits ett nytt kontrakt till ett betydligt 

högre pris. Kritiken grundar sig därför på att leverantörerna ignorerar inkomna 

undertecknade avtal för att sedan skicka ett nytt avtal men då med ett högre elpris. 

(Konsumentverket 2002, s.38) 

 

Det har även förekommit brister i elleverantörernas kundhantering. Elleverantörsbyten 

har försenats på grund av att den tidigare leverantören inte godkänt uppsägningen av 

kontraktet i tid. (Konsumentverket 2002, s.13) Brist i årlig avläsning av elmätare från 

elföretagets sida har resulterat i orimligt höga elräkningar för konsumenten. Vissa 

gånger har konsumenten debiterats för dubbla elräkningar och andra gånger har 

debitering helt uteblivit. I Konsumentverkets rapport från 2002 uppger cirka tretton 

procent av konsumenterna att de är missnöjda med fakturorna. 

 

Skäl till missnöje         procent 
För höga priser      62 
Dålig service/information      18 
Problem med fakturor     13 
Svårt att komma i kontakt med rätt person/långa kötider i telefon 7 
De borde vara mer måna om kunderna    5 
Svårbegriplig info/Info ej i klartext     3 
Förskottsbetalning      2 
Läser bara av mätaren en gång per år    1 
Monopolsystem      1 

Övrigt           8 
 

Tabell 5.1 Skäl till missnöje 

Källa: Konsumentverket 2002, s.44 
 

Tabell 5.1 visar att arton procent av konsumenterna anser sig missnöjda med 

informationen. Tabellen visar även att det främsta skälet till missnöje hos 

konsumenterna är för höga priser. Det är därför inte en slump att det även är priset som 

är den viktigaste faktorn bakom ett elleverantörsbyte. 
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                                 Figur 5.2 De viktigaste faktorerna bakom elleverantörsbyte  

                                  Källa: Konsumentverket 2002, s.48 

 

5.1.3 Förbättrande åtgärder för konsumenterna 

Delar av konsumenternas problem på elmarknaden har uppmärksammats och vissa 

åtgärder har därför vidtagits. Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en sådan åtgärd. 

Byråns verksamhet startade i maj 2002 och är en rådgivningsbyrå där de huvudsakliga 

huvudmännen är Konsumentverket, Energimyndigheten och branschorganisationen 

Svensk energi. Byrån informerar konsumenterna om de lagar och regler som gäller på 

elmarknaden samt hur dessa tillämpas av företag inom elbranschen. 

(www.elradgivningsbyran.se) Sedan starten 2002 har elrådgivningsbyrån behandlat cirka 

6000 förfrågningar8. Av dessa har ungefär hälften utgjorts av elpriser och olika 

avtalstyper. Övriga ärenden har gällt klagomål, reklamationer på felaktiga debiteringar 

och leveransbrott. (Econ analysis 2003, s.6) 

 

Som en följd av bland annat den mediala uppmärksamheten om konsumentens 

svårigheter på elmarknaden har exempelvis Vattenfall och Sydkraft inrättat särskilda 

konsumentombud. Dessa ombud ska hjälpa konsumenter att komma tillrätta med 

eventuella problem som kan uppstå mellan dem och konsumenterna. Påpekas bör dock 

                                                
8 Antalet förfrågningar gäller fram till 2003 
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att elföretagen på elmarknaden både har den utredande, dömande och verkställande 

makten. (Clemensson 2004- 05-03) 

 

5.3 En effektiv prisbildning 

När prisutvecklingen jämförs mellan den avreglerade och den reglerade elmarknaden 

på det sätt som beskrivits i metodavsnittet fås följande figur. Det vertikala strecket i 

figuren symboliserar tidpunkten för avregleringen.  
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              Figur 5.3 Prisutvecklingen på en reglerad/avreglerad elmarknad 

               Källa: www.scb.se samt prognosberäkning från Statgraphics Plus 5.0 

 

Figur 5.3 visar att prisutvecklingen efter avlägsnandet av prisregleringen är betydligt 

kraftigare än om regleringen funnits kvar. Med andra ord hade elpriset varit betydligt 

lägre om det fortfarande varit reglerat. Detta stämmer väl överens med teorin om 

pristak. Resultatet tyder därför på att pristaket var satt under marknadspriset och att 

marknadsdominansen före 1996 fortfarande kvarstår och orsakar denna kraftiga 

prisökning på elenergi. Dock är det för tidigt för att dra dessa slutsatser. För att kunna 

göra detta måste andra eventuella orsaker till prisutvecklingen först avfärdas.  

 

En annan orsak till den kraftiga prisutvecklingen än marknadsdominans skulle kunna 

vara en ökad efterfråga på elenergi. För att ta reda på om så varit fallet studeras 
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efterfrågan på elenergi under åren 1996 – 2003. Figur 5.4 visar elanvändningen 

(efterfrågan) i gigawattimmar. En gigawattimme är lika mycket som en miljon 

kilowattimmar. 

30000

35000

40000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

G
ig

aw
at

tim
m

ar
, g

W
h

 
                                                           Figur 5.4 Total hushållsanvändning av elenergi  

               Källa: www.scb.se 

 
Figur 5.4 visar att användningen av elenergi inte har ökat i samma takt som elpriset. 

Utvecklingen efter 1996 är relativt konstant. Den totala elanvändningen för de svenska 

hushållen minskade något efter tidpunkten för avregleringen för att sedan övergå till en 

tillfällig ökning under år 2000. Den kraftiga prisutvecklingen efter 1996 kan därför inte 

förklaras med efterfrågan. Skillnaden mellan dessa två (elpris och efterfrågan) tyder 

även på, teoretiskt sett, att prisbildningen inte fungerar effektivt. Elpriset efter 1996 

behöver därför undersökas ytterligare för att ge en förklaring till den kraftiga ökningen.  

 

5.3.1 Skatt på elenergi 

Elpriset som konsumenten betalar består av skatter, avgifter och själva priset på 

elenergin. Skatterna utgörs av en punktskatt på elenergin samt en moms. Momsen är 

bestämd av riksdagen. Punktskattens storlek beror på elförbrukningen. Avgiften är en 

nätavgift som är kostnadsbaserad. Sedan förra året har ytterligare en avgift tillkommit i 

form av elcertifikat för förnybar el9. Elleverantören sköter hanteringen av certifikaten 

och debiterar sedan konsumenten. (Nordleden 2003, s.64)  

                                                
9 De energikällor som är berättigad till elcertifikat är vindkraft, solenergi, geometrisk energi, biobränsle, 

vågenergi och småskaliga vattenkraftverk (www.svenskenergi.se). 
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Det officiella motivet för energiskatter är få in pengar till statskassan. Skatteeffekten 

gör även att hushållens energiförbrukning minskar vilket är positivt sett ur 

miljösynpunkt. (Olsson 2001, s.4) Det är också miljöaspekten som motiverar de senaste 

årens skattehöjningar: 

 

”Ett ökat skatteuttag på och höjda priser vid konsumtion av fossila 

bränslen begränsar användningen av dessa, men innebär samtidigt att det 

relativa priset på el sjunker. För att motverka en ökning av den totala 

elanvändningen krävs därför kompenserade åtgärder.” 

(Budgetpropositionen 2000/01, s.228) 

 

Anledningen till skattehöjningen är att relativpriset på elenergi har blivit lägre då 

skatten ökat på fossila bränslen. För att förhindra en ökad efterfråga på elenergi har 

därför denna skatt också höjts. (Olsson 2001, s.5) Den önskade effekten av skatten har 

uppnåtts eftersom efterfrågan legat på en förhållandevis konstant nivå sedan 1980 (se 

figur 5.4). Själva skatteutvecklingen från 1980 fram till idag ser ut på följande sätt. 
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Figur 5.5: Skatteutvecklingen mellan åren 1980 - 2004 

Källa: svensk energi 
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Den ökade elskatten påverkar konsumenterna negativt i form av fördyrande 

elkostnader. Ett hushåll i villa förbrukar årligen cirka 25 000 kWh. Ungefär sextio 

procent av kilowattimmarna åtgår till uppvärmning, tjugo procent till varmvatten och 

tio procent till hushållsel. (www.dalakraft.se) Hushållets elkostnad, inklusive elskatt och 

andra avgifter ser idag ut på följande sätt: 

 

0

20

40

60

80

100

120

1Totalt elpris

Ö
re

/k
W

h

Moms på elcertifikat
Elcertifikat
Moms på energiskatt
Energiskatt
Nätavgift
Moms på elpriset
Elpris

 
Figur 5.6 Totalt elpris uppdelat på skatter och avgifter     

                                                   Källa: www.ostkraft.se samt egen konstruktion 
 

 

Hushållets totala elkostnad blev 97,20 öre/kWh10 och detta ger en årlig kostnad på 24 

300 kronor. Samma totalpris men med en lägre förbrukning på 20 000 kWh ger en årlig 

kostnad på 19 440 kronor. Hushållet sparar alltså 4860 kronor på att sänka sin 

elförbrukning med 5000 kWh. Av den totala årskostnaden utgör elpriset exklusive 

skatter och avgifter 9 250 kronor (räknat på den högre förbrukningen). Andelen av det 

totala elpriset som hushållet kan påverka, antingen genom leverantörsbyten eller byte 

                                                
10 Elpriset gäller för ett tillsvidarekontrakt. Siffrorna är hämtade från www.ostkraft.se  den 4 maj 2004 

Elskatten är den högre på 24,1 öre/kWh. Den lägre elskatten är på 18,1 öre/kWh och betalas i 

Västerbotten-Norrbotten- och Jämtlands län. Samt delar av Västernorrlands-, Gävleborgs-, Dalarrna- och 

Värmlands län. 
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av kontrakt, är cirka fyrtio procent. Mer än hälften, sextio procent, kan inte påverkas av 

konsumenten. 

 

En del av det kraftigt ökade elpriset de senaste åren kan därför förklaras med en ganska 

så kraftig ökning av elskatten (se figur 5.5). Trots detta är det inte rimligt att påstå att 

skatten enbart kan beskyllas att ligga bakom den kraftiga prisökningen på elenergi efter 

1996. Det är därför nödvändigt att undersöka elpriset exklusive skatt lite närmare. 

 

5.3.2 Elpriset exklusive skatt 

Vid tidpunkten för avregleringen fanns ett produktionsöverskott av elenergi (Proposition 

1991/92, s.20), vilket är normalt på en reglerad marknad (se kapitel 3 avsnitt 3.5). 

Överskottet förbrukades successivt då marknaden öppnades för konkurrens och 

efterfrågan på elenergi inom industrin ökade. Energibalansen försämrades och 

värmekraftverken var tvungna att utnyttjas för att kompensera den ökade efterfrågan. 

(Suviletho 2003, s.34) Den ökade efterfrågan uppstod bland annat på grund av en ökad 

handel med elenergi och förändrade väderförhållanden. Effekten blev att elpriset 

stegvis ökade (se figur 5.4).  

 

Hösten 2002 och vintern 2003 var det extremt torrt i Sverige. Från maj 2002 till mars 

2003 var tillrinningen i de svenska vattenmagasinerna extremt låg, samma sak 

inträffade året efter. Effekten av torråren blev att elpriset steg mycket kraftigt. I vissa 

falla steg elpriset med så mycket som femtio procent. (KKV 2002:4, s.12) 

 

Regleringen av det svenska elpriset infördes för att undvika framtida prisökningar som 

skulle kunna uppstå på grund av elproducenternas marknadsdominans. När 

avregleringen infördes 1996 försvann prisregleringen och elpriset ökade. En del av 

prisökningen har orsakats av skattehöjningar, den andra delen av extrema 

väderförhållanden. Väderförhållanden har alltid påverkat elpriset, skillnaden nu är att 

dessa variationer blir synliga då elpriset inte längre är reglerat. Således är det både skatt 

och torrår som kan förklara den kraftiga prisökningen som figur 5.3 uppvisade. Att 
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efterfrågan på elenergi inte följt prisutvecklingen beror till stor del på den kraftiga 

skatteökningen. 

 

5.4 Ökad export och import 

Det som främst styr handelsströmmarna på den nordiska elmarknaden är 

vattentillrinningen i de svenska, norska och finska magasinen. (Svenska Kraftnät 2001, 

s.14) Följande figur visar de svenska handelsströmmarna före samt efter avregleringen. 
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Figur 5.7 Export och import före och efter avreglering 

Källa: www.scb.se samt egen konstruktion 
 

Figuren visar att både import och export ökat efter avregleringen. Vidare framgår att 

importen av elenergin är betydligt större än exporten. Import och export hänger 

samman med vattentillgång och förbrukning. God tillgång behöver inte nödvändigtvis 

innebära att landet exporterar eftersom import kan ske trots att tillgången på vattenkraft 

är god. (SOU 2002:7, s.42) Mellan åren 1997 – 2000 (och särskilt år 2000) var tillgången 

på vattenkraft god. Sverige övergick från att exportera till att importera. Orsaken till 

detta var att elförbrukningen var hög och att Sverige tjänade på att importera billig 

elenergi istället för att ta den dyrare kärnkraften i bruk (Svenska kraftnät 2001, s.14) År 

2000 var tillgången på vattenkraft extremt god i Sverige samtidigt som den var sämre i 

Norge. Detta resulterade i att Sverige övergick till att bli exportör. (SOU 2002:7, s.43)  
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Energimyndigheten genomförde förra året en uppföljning av Sveriges energipolitiska 

mål och i den undersöktes bland annat förekomsten av flaskhalsar inom landet och 

mellan grannländerna (Sverige, Norge och Finland). Tillvägagångssättet för att göra 

detta var att se hur ofta det förekom skillnader mellan Nord Pools systempris11 och det 

svenska elpriset. Detta skulle ge en indikator på hur ofta det förekom begränsningar i de 

svenska elöverföringskablarna. Begränsningarnas omfattning visar sig i vilken 

utsträckning som Svenska Kraftnät använder sig av motköp. Resultatet från 

undersökningen visar att under år 2000 avvek det svenska priset från systempriset cirka 

fyrtio procent av gångerna (nyare data på området saknas). Det betyder att ungefär fyra 

av tio elöverföringar begränsades av flaskhalsar under år 2000, vilket kan sägas är 

relativt ofta. 

 

5.5 Företagens förmåga att påverka prissättningen på elmarknaden 

Elproduktionen i Sverige två år före avregleringen präglades av stark 

marknadskoncentration. De fem största kraftbolagen, Vattenfall, Sydkraft, Stockholm 

Energi, Gullspångs Kraft och Stora Kraft (alla aktiebolag), stod för nittio procent av 

landets totala elproduktion. (Konkurrensverket 1996, s.19) 

 

Elproduktionen i Sverige förra året (2003) var fortfarande koncentrerad, med ett 

Herfindahl-Hirscman index (HHI) på 0,2893. Indexvärdet visar, med utgångspunkt från 

kapitel 4, att marknadskoncentrationen är hög. Marknadsandelarna för Vattenfall, 

Fortum och Sydkraft tillsammans är cirka nittio procent. Att andelen fortfarande är 

densamma för dessa tre som för de fem före avregleringen beror på att de mindre 

kraftföretagen har blivit uppköpta av de större företagen. (Nordiska konkurrensverket 

2003, s.43)  
 

Den höga koncentrationen på den svenska elmarknaden är ett problem om det inte tas 

hänsyn till de fall som den svenska elmarknaden är en del av den nordiska 

elmarknaden. Detta inträffar emellertid relativt ofta. Under 2003 var Sverige ett eget 

                                                
11 Systempriset är Nord Pools jämviktspris 
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prisområde mindre än en procent av tiden. Om HHI – index räknas för hela den 

nordiska marknaden fås värdet 0,0850, vilket räknas som låg marknadskoncentration. 

(Nordiska konkurrensverket 2003, s.45) Detta gör att marknadskoncentrationen på den 

svenska elmarknaden knappast kan anklagas för att ligga bakom den kraftiga 

prisökningen då prisregleringen avlägsnades. Detta styrker det faktum att prisökningen 

beror på kraftiga skatteökningar och extrema väderförhållanden. 

 

      5.6 Undersökningens tillförlitlighet och brister 

All data som använts är hämtad från statistiska centralbyrån, energimyndigheten och 

svenska kraftnät. Övriga undersökningsresultat som använts i uppsatsen kommer från 

Konkurrensverket och Konsumentverket. Dessa källor kan i allra högsta grad ses som 

tillförlitliga. 

 

Den reglerade elmarknadens prisutveckling prognostiserades med hjälp av Statgraphics 

Plus 5.0. Denna prognos ger ett 95 procentigt konfidensintervall för hur prognosen 

kommer att se ut. Metoden kan ses som tillräckligt pålitlig för ändamålet. Om 

prisutvecklingen hade använts i en större omfattning hade dock en annan metod behövt 

användas.  

 

Prisjämförelser före och efter en avreglering är alltid förknippade med vissa brister. 

Detta beror på att priser både långsiktigt och kortsiktigt kan öka eller minska som en 

följd av avregleringen. Prisförändringen beror bland annat på om löner och andra 

kostnader ökar i snabbare eller långsammare takt än produktiviteten. I denna uppsats 

har inte elmarknadens produktivitet undersökts närmare. Främsta anledningen till detta 

är tidsbegränsningen. Trots detta är det möjligt att dra slutsatser om prisutvecklingen 

för konsumenterna utan att blanda in produktiviteten 
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Kapitel 6 

SLUTKOMMENTARER 

 

 

 

 

Den svenska elmarknaden avreglerades den första januari 1996. Före avregleringen 

fanns ingen möjlighet för konsumenterna att påverka elpriset eftersom elenergin skulle 

upphandlas från den eldistributör som fanns på orten där de bodde. På grund av detta 

var konsumenternas valmjöligheter i princip obefintliga. Elpriset var reglerat för att 

förhindra att elproducenternas marknadsdominans ledde till okontrollerade 

prisökningar. Detta medförde att konkurrensen på elmarknaden var mycket begränsad. 

Det huvudsakliga målet med avregleringen var därför att öka konkurrensen på 

elmarknaden. Hur detta skulle uppnås presenterades i en proposition från regeringen. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om propositionens mål hade uppfyllts och detta 

skulle genomföras med utgångspunkt från konsumenterna. I inledningen ställdes även 

en fråga som handlade om leveransvillkoren för konsumenterna hade ökat i flexibilitet 

och om det elpris som råder är det lägsta möjliga? Det är nu hög tid att både besvara 

syftet och frågan.   

  

Ökade valmöjligheter för konsumenterna 

Konsumenternas valmöjligheter skulle undersökas utifrån hur informationsflödet 

fungerade samt om det förekom några byteskostnader med inlåsningseffekter som följd. 

Resultatet av undersökningen visar att byteskostnader förekom i allra högsta grad från 

året för avreglering och fram till i juli 1997. Elmätaren som konsumenten var tvungen 

att installera för att byta elleverantör var kostsam, både före men även efter det att 

pristaket infördes. Inlåsningseffekten, att få konsumenter bytte leverantör, var därför 

inte särskilt förvånande. När schablonberäkningen istället infördes i november samma 

år blev elleverantörsbytet kostnadsfritt och byteskostnaden upphörde i det närmaste. De 

senaste tre åren har ungefär trettiofem procent av konsumenterna bytt elleverantör och 

den främsta anledningen till bytet är elpriset. Bytet medför att ett kontrakt mellan 
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konsument och elleverantör upprättas, oftast med en bindningstid som följd. Här sker 

därför en begränsning i konsumentens valmöjlighet. Om konsumenten erbjuds ett lägre 

elpris av en annan leverantör innan bindningstiden gått ut är ett byte förenat med 

byteskostnader (i form av ersättningskostnader till leverantören med det gamla 

kontraktet) med en inlåsningseffekt som följd. Att ingå kontrakt med bindningstid är 

valfritt för konsumenten. Dock innebär ett kontrakt utan bindningstid 

(tillsvidarekontrakt) ett högre elpris. Därför blir slutsatsen att det fortfarande 

förekommer inlåsningseffekter på elmarknaden och att konsumenternas valmöjligheter 

är begränsade. 

 

Informationsflödet mellan elleverantörer och konsumenter är stundtals mycket 

bristfälligt. Leverantörerna är inte tillräckligt tydlig i sin information. Bland annat har 

konsumenter inte varit medvetna om att leverantörsbyte före det att kontraktstiden gått 

ut är förenat med en kostnad. Elleverantörerna är vinnarna och konsumenterna är 

förlorarna. Informationen är i allra högsta grad snedfördelad (asymmetrisk) till fördel 

för elföretagen. Åtgärder exempelvis i form av elrådgivningsbyråer och 

konsumentombud blir ganska verkningslösa då hjälpen är begränsad till rådgivning och 

det är elföretagen som utreder eventuella tvister mellan konsument och företag. När 

elföretaget även har den dömande och verkställande makten kan hela idén med 

konsumentombud endast ses som ett sätt att blidka konsumentmarknaden på.  

 

Effektiv prisbildning 

Jämförelsen mellan prisutvecklingen på en elmarknad med prisreglering och utan 

visade att elpriset ökat mycket kraftigt sedan det att prisregleringen tagits bort. 

Prisökningen kunde inte förklaras med en ökad efterfråga på elenergi hos hushållen 

eftersom denna legat på en förhållandevis konstant nivå de senaste åren. Orsaken till 

prisökningen visade sig till stora delar bero på en successiv kraftig skatteökning och på 

extrema väderförhållanden. Att säga att prisbildningen fungerar ineffektivt på grund av 

detta är inte riktigt sant. Variationer i elpriset visar på att elmarknaden fungerar som 

den ska. Elskatten kan på ett sätt sägas påverka effektiviteten i prisbildningen eftersom 

den hindrar efterfrågan att öka. Dock ger skatten intäkter till staten som på sikt kan ge 
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fördelar för konsumenterna på annat håll. Sammantaget kan därför sägas att det inte 

förekommer någon direkt ineffektivitet i elmarknadens prisbildning.  

 

Ökad export och import 

Av de resultat som presenterades i avsnitt 5.4 framkom att både import och export har 

ökat. Förekomsten av flaskhalsar under år 2000 var cirka fyrtio procent, vilket kan 

anses som relativt ofta. Eftersom flaskhalsar påverkar elpriset är det, sett från 

konsumenterna, viktigt att förbättra kapaciteten i kraftöverföringskablarna. Problemet 

är att Vattenfall äger de flesta av dessa kablar och så länge som de tjänar på det 

nordiska sättet att lösa flaskhalsproblematiken (genom att Sverige blir ett enskilt 

prisområde) finns inte tillräckliga incitament till att förbättra kablarnas 

överföringskapacitet.  

 

Företagens förmåga att påverka prissättningen på el 

Marknadskoncentrationen är hög på den svenska elmarknaden. Detta skulle kunna 

betyda att prisökningen efter avregleringen inte bara beror på elskatt och extremt väder 

utan på att marknadsdominansen driver priset uppåt. Detta är emellertid inte riktigt sant 

eftersom den svenska elmarknaden är en del av den nordiska elmarknaden mycket ofta 

och i det sammanhang är inte den svenska marknadskoncentrationen ett problem. En 

fortsatt utveckling av den nordiska marknaden är därför till stor fördel för Sverige och 

de svenska konsumenterna. 

 

Avslutningsvis kan sägas att konsumenternas valmöjligheter förändrades till det bättre 

då avregleringen gjorde det möjligt att byta elleverantör. Dock kvarstår 

inlåsningseffekter och asymmetri i informationen mellan elleverantör och konsument. 

Handelsströmmarna har ökat men brister i kraftöverföringen ger högre elpriser. 

Däremot är risken för ökade priser på grund av marknadsdominans liten. Sammantaget 

kan därför sägas att först när konsumenternas situation på elmarknaden förbättrats kan 

målen med elmarknadens reformering sägas vara uppfyllda. Som svar på frågan om 

elpriset idag är det lägsta möjliga blir svaret inte helt överraskande nej. 
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