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 I 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Den 1 januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och i och med det också den 

svenska fjärrvärmemarknaden, vilka båda drevs utan konkurrens. Några specifika mål för 

de förändringar som genomfördes avseende fjärrvärmemarknaden fanns inte. Däremot 

fanns det övergripande mål där syftet var att upprätthålla konkurrensneutraliteten mellan 

energislagen (el och fjärrvärme), skapa effektivare marknader samt att priserna skulle vara 

konkurrenskraftiga och ”rimliga”.  Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om 

den avreglering som genomförts har haft någon effekt på priset på fjärrvärme. Genom en 

ekonometrisk analys har det kunnat fastställas att avregleringen har haft den avsedda 

effekten vilket innebär att fjärrvärmepriset tycks ha sjunkit, och det i enlighet med 

ekonomisk teori. Det kan dock inte fastställas att detta är den absoluta sanningen då 

resonemang i uppsatsen tyder på motsatsen med stigande priser och en liknande 

konkurrenssituation som före avregleringen. Orsaker till varför konkurrensen inte ändrats 

kan vara att det i dagsläget inte finns möjlighet för andra producenter att få tillträde till 

nätet samt att marknadsformen fortfarande är ett monopol och ett icke reglerat sådant. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The Swedish electricity market as well as the district-heating market was de-regulated the 

first of January 1996, and both markets were at this time monopolies. At the time for the 

implementation of the de-regulation the overall purposes were to maintain the neutrality of 

competition between the different types of energy and to create a more efficient market. A 

third and important ambition was for the price of district-heating to be competitive as well 

as “reasonable”. The purpose of this thesis has been to investigate what effect the de-

regulation had on prices between the years 1993-2002. The econometric analysis showed 

that the de-regulation did have the intended effect on the price of district-heating, which is 

falling prices. It should be noticed, though, that this might not be the complete truth since 

the competition situation today is pretty much the same as prior to the de-regulation; and 

prices have tend to rise instead of the opposite. Possible reasons for that might be the 

problem for other companies to enter the distribution net and the fact that the market is a 

non-regulated monopoly. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

 Fjärrvärmens idé handlar om att ta tillvara på resurser som annars går förlorade, till 

exempel spillvärme från industrier, energi ur avfall eller grenar och toppar från 

skogsavverkning (Alterå, 2004).  Vad som är karaktäristiskt för fjärrvärme och vad som 

skiljer den från andra typer av uppvärmning är att fjärrvärme inte innebär någon egen 

produktion av värme hos kunden. I fallet med fjärrvärme levereras en produkt, hetvatten, 

till kunden utan någon egentlig uppvärmningsåtgärd som krav från kundens sida. Det som 

istället levereras till kunder med egna anläggningar är ett ”bränsle” för produktion av 

värmeenergi. Fjärrvärmens anläggningar är anpassade för att kunna elda många sorters 

bränsle. Värmen från pannan eller spillenergin hettar upp vatten, som genom rör i marken 

leds fram till fastigheten. Via en värmeväxlare kommer värmen in till det vattenburna 

värmesystemet i huset (SOU, 2003). 

 

Under första hälften av 1990-talet blev elmarknaden föremål för en större översyn vilken 

ledde fram till en reform av elmarknaden som vid den här tiden, liksom 

fjärrvärmemarknaden, karaktäriserades av monopol. Genom reformen skapades 

förutsättningar för en konkurrensutsättning av produktionen av el och handel av densamma 

(SOU, 2003). Med avregleringen av elmarknaden 1996 ändrades också regleringen av 

fjärrvärmemarknaden. Fram till 1996 omfattades kommunalt ägda fjärrvärmeföretag av två 

principer, där självkostnadsprincipen reglerade prisnivån och likställighetsprincipen innebar 

att samma tariff skulle gälla för alla kunder inom en kundgrupp om produktionskostnaderna 

var likartade. Genom avregleringen avskaffades dessa principer, och fjärrvärmeföretagen 

skulle drivas på affärsmässiga grunder vilket innebär att det idag är fri prissättning på 

fjärrvärmemarknaden (Statskontoret, 2003). Syftet med att avskaffa dessa principer var att 

upprätthålla konkurrensneutraliteten mellan olika energislag (SOU, 2003). 
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Med en avreglerad marknad avses en marknad som omreglerats i syfte att öka 

priskonkurrensen och främja den fria etableringsrätten (Brännström, 2002). Då 

distributionen av fjärrvärme sker i lokala monopol även efter den avreglering som ägde rum 

1996 (Statskontoret, 2003), är det viktigt att utreda om konkurrensen har lett till förväntad 

ökad samhällsekonomisk effektivitet i termer av ökat utbud, lägre priser och att dessa 

kommer konsumenterna till godo (Brännström, 2002).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera de effekter avregleringen av den 

svenska fjärrvärmemarknaden har haft på priset på fjärrvärme. 

 

1.3 Metod  

Den här uppsatsen omfattar en deskriptiv metod och en kvantitativ metod. Den kvantitativa 

metoden innefattar ekonometriska körningar. Det finns andra tillvägagångssätt än 

ekonometri att angripa problemet, som till exempel jämförande metoder, men med hjälp av 

ekonometri kan med säkerhet avregleringens effekt på priset fastställas. 

 

1.4 Avgränsning 

Vald tidsperiod är åren 1993-2002 för alla faktorer av den enkla anledningen att det har 

varit besvärligt att få fram data för all variabler för en längre sammanhängande tid. Studien 

behandlar enbart värmemarknaden i Sverige samt energislagen fjärrvärme, elvärme och 

olja. Med olja menas eldningsolja 1 som kan likställas med villaolja. Dessutom studeras 

endast hushållskunder på grund av att företagskunder köper fjärrvärmen på andra villkor 

(exempelvis avtal som sträcker sig över en längre tid) samt att det var enklare att få fram 

data för dessa än för företagskunder. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 omfattar en referering av två tidigare studier som gäller avregleringar och 

omregleringar. Redogörelsen av dessa avslutas med en kort sammanfattning där de mest 

relevanta slutsatserna presenteras. Kapitel 3 inleds med en beskrivning av 

värmemarknaderna för att vidare ge en detaljerad presentation av fjärrvärme. Därefter följer 
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en kortare beskrivning av de alternativa uppvärmningssätten till fjärrvärme, el och olja. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för prisutvecklingen samt energianvändningen av de 

tre värmealternativen. I kapitel 4 behandlas den teori som ligger till grund för uppsatsen. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt med monopol för att vidare beskriva naturligt monopol, 

begreppen substitut och komplement samt motiven för avregleringar. Kapitel 5 omfattar en 

beskrivning av data och en presentation av resultaten av den skattning som utförts. 

Slutligen i kapitel 6 förs en diskussion kring de resultat som erhållits och tidigare 

resonemang, vidare presenteras slutsatserna i detta kapitel. 
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Kapitel 2 

TIDIGARE STUDIER 

 

 

 

 

2.1 Tidigare studier 

Nedan följer en redogörelse för två studier gällande av- och omregleringar på svenska 

marknader inom olika branscher. Den första studien genomförd av Landsorganisationen 

(LO) betraktar bland andra taxi, flyg och elmarknaden. Den andra studien granskar dels 

övergången från statligt kontrollerad verksamhet av fjärrvärme till affärsmässigt driven 

verksamhet av densamma, dels behandlar den vilken syn Konkurrensverket respektive 

Energimyndigheten har på avregleringen och huruvida någon modifiering av avreglering är 

nödvändig. 

 

I en rapport från Landsorganisationen (2002) behandlas av- och omregleringar för följande 

marknader: taxi, flyg, el, livsmedel, telekommunikation, postservice, vård och omsorg, 

byggsektorn samt tågtrafik. Slutsatsen i rapporten är att utvecklingen av av- och 

omregleringarna för dessa marknader inneburit ökad produktivitet. De positiva effekterna i 

form av lägre priser tillfaller dock inte konsumenterna i tillräckligt hög grad. Dessutom har 

sysselsättningen minskat i flera av de branscher som omreglerats med en förklaring att 

omregleringen till stor del genomfördes samtidigt med den allmänna minskningen av 

sysselsättningen. En anledning till omreglering är just att öka produktiviteten men ofta då 

med följden av minskad sysselsättning inom varje berört område.    

 

Med samhällsekonomisk effektivitet menas, enkelt sett, att det tillverkas exakt så många 

varor som efterfrågas och att dessa varor har den bästa möjliga kvaliteten till lägsta möjliga 

pris. Det anses vara bra med konkurrens ur samhällsekonomisk synvinkel i och med att det 

leder till att samhällets samlade resurser utnyttjas mer effektivt. Effektivitet i den här 

betydelsen innebär att allokeringen av varorna motsvarar efterfrågan och att produktionen 

kostnadsminimeras.  Ju fler företag som finns i en sektor, desto större konkurrens och om 
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marknadskrafterna får fullt utslag kommer enligt teorin konsumentpriserna sänkas, utbudet 

öka och servicen samt produkternas kvalitet förbättras (Landsorganisationen, 2002).  

 

Anledningen till att avregleringar alternativt omregleringar genomförs är att stärka 

konkurrensen i syfte att kunna öka den samhällsekonomiska effektiviteten samt för att 

ställningen för konsumenterna gentemot producenterna ska förstärkas. Imperfektioner på en 

marknad som naturliga monopol, externa effekter och kollektiva varor medför att de regler 

som existerar på marknaden hindrar befintliga företag att konkurrera på lika villkor eller 

nya företag att ta sin in på marknaden. Det är just skäl som imperfektioner som motiverar 

avregleringar (ibid.). 

 

Servicen inom exempelvis tåg, taxi, post och elbranschen förbättrades efter 

avregleringarna. Exempel på detta är fler valmöjligheter inom el, tåg och flyg/buss, kortare 

väntetid för taxi och snabbare leverans gällande post/bud. Detta kan ses som 

välfärdshöjningar trots att konsumenterna i flera fall har drabbades av höga priser till följd 

av, till exempel, initiala investeringskostnader i nya elmätare, långa uppsägningstider på 

mobilabonnemang etcetera (ibid.).  

  

Westin och Lagergren (2002) beskriver övergången från statligt reglerad verksamhet till 

oreglerad och affärsmässigt driven verksamhet av fjärrvärme. Sedan 1996 har, som tidigare 

nämnts, fjärrvärmen varit fri och den ellag som kom tillstånd 1997 fastställer att 

fjärrvärmeföretagen ska drivas på ett affärsmässigt sätt. Konkurrensverket har dock uttryckt 

en önskan om att priset på fjärrvärme borde vara reglerat i syfte att skydda 

fjärrvärmekunder och elkunder från oschyst beteende från fjärrvärmeföretagen. Statens 

Energimyndighet har inte samma ståndpunkt i frågan och menar att en fullständig 

prisreglering inte är nödvändig utan att marknaden ska ”självregleras” med hjälp av 

nyckeltalsbaserad styrning samt en separat redovisning av fjärrvärmeverksamheten. 

 

Vidare redovisas för vad det egentliga problemet med marknadssituationen efter 

avregleringen för fjärrvärmen är. Energimyndigheten menar å ena sidan att det finns en 

brist på fjärrvärme särskilt när det gäller friliggande fastigheter, medan energiföretagen å 
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andra sidan menar att problemet är statens inblandning eftersom att marknadskrafterna då 

inte fritt får råda.  

  

Det finns många åsikter när det gäller fjärrvärmen och dess marknadsform. Somliga hävdar 

att fjärrvärme är ett naturligt monopol medan andra anser att det endast är distributionen av 

det uppvärmda vattnet som utgör ett monopol. Om ett naturligt monopol existerar fungerar 

marknaden bäst om endast ett företag förser hela marknaden med en vara/tjänst. När den 

här typen av så kallade marknadsimperfektioner existerar är koncessioner en vanlig åtgärd 

för att förhindra inträde till marknaden. Ett annat motiv för reglering är 

monopolprissättning. Monopolprissättning kan medföra, förutom att välfärden omfördelas 

från konsumenter till producenter, att konsumenterna tvingas köpa substitut till ett högre 

pris även om det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är bättre om monopolet istället 

producerar fler varor. Det här är ett fenomen som kallas ineffektiv allokering. En annan typ 

av detta är ineffektivitet hos monopolistiska företag för vilka det saknas extern påtryckning 

för kostnadsminimering. Kostnadsminimering är emellertid ett starkt incitament för att 

maximera vinsten för ett monopolistiskt företag, allra helst då det saknas motreaktioner för 

deras typ av prisstrategi. Det här har legat i fokus för fjärrvärmeföretagen och priserna har, 

med vissa undantag, inte ökat utan snarare minskat i genomsnitt sedan 1990 (Westin och 

Lagergren, 2002). 

 

Westin och Lagergren (2002) drar två väsentliga slutsatser där den första är att den situation 

som den avreglerade fjärrvärmen befinner sig i just nu inte kommer att kunna upprätthållas 

utan att avregleringen modifieras. Fjärrvärmen är en stor del av energianvändningen i 

Sverige och kostnaden för uppvärmning av bostadshus är en väsentlig del av den disponibla 

inkomsten för gemene man. Författarna menar på att fjärrvärmen därför är en viktig del av 

samhället och att regleringsstatusen och omregleringen av fjärrvärmen borde diskuteras mer 

ingående.  Avsaknaden av en mångsidig diskussion av påverkan på fjärrvärmen efter 

avregleringen 1996 är häpnadsväckande. Westin och Lagergren (2002) anser att effekterna 

på fjärrvärmemarknaden har förbisetts och att regeringen inte fullt ut förstod vikten av 

avregleringens effekter på elmarknaden på fjärrvärmemarknaden.  
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Den andra slutsatsen handlar om hur kunskapen ser ut eller är snarare hur den är formerad. 

Westin och Lagergren har visat på att Konkurrensverket och Energimyndigheten inte delar 

samma åsikt om vad fjärrvärme är eller åtminstone vad det inbegriper. Det har relativt 

tydligt från regeringens håll funnits indikationer på att det hos Energimyndigheten ska 

finnas ett ingenjörsperspektiv och hos Konkurrensverket istället ett ekonomiskt perspektiv. 

Här menar Westin och Lagergren att varken ekonomer eller teknologer ska ha en 

överlägsen syn på det utan att båda dessa perspektiv behövs, såväl som samhällsvetares och 

allmänhetens perspektiv. 

 

2.2 Sammanfattningsvis 

LO:s studie visade på att priserna i de flesta branscherna steg i och med avregleringen men 

att produktiviteten till stor del ökade och att kunderna därför på sätt och vis erfor en 

välfärdshöjning. I den senare studien är den mest relevanta slutsatsen att avregleringen i 

viss mån var förhastad och inte väl genomtänkt och att avregleringen inte hade den avsedda 

effekten, varför diskussioner gällande en omreglering av fjärrvärmemarknaden eller en 

omarbetning av den nuvarande lagen anses passande. 
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Kapitel 3 

 VÄRMEMARKNADERNA 

 

 

 

 

3.1 Värmemarknaderna 

Ett övergripande begrepp för att beskriva och analysera de olika marknader som finns för 

bränslen och utrustning för att värma hus är värmemarknaden. Till uppvärmning används 

el, fjärrvärme, kol och koks, biobränsle, olja, torv, avfall och naturgas (Ek, 2002).  

 

Värmemarknaden består av många olika delmarknader, dels marknader för olika bränslen 

(olja, kol, biobränsle etc.), dels för olika utrustning (pannor för olika bränslen, 

värmepumpar, utrustning för distribution av el, gas och fjärrvärme etc.) och installation av 

utrustning. Dessa marknader har olika geografisk omfattning och kan vara lokalt 

avgränsade till en tätort eller kommun eller omfatta större områden samt vara regionala 

eller nationella. Utöver detta kan marknaderna också vara internationella med handel 

mellan länder som gränsar till varandra, eller globala när det gäller till exempel olja och 

kol. Dessutom finns marknader för transport av energi med fartyg, järnväg och lastbil och 

fasta distributionssystem för överföring av el och gas (ibid.). 

 

Till uppvärmning används främst fjärrvärme (38 procent), el (26 procent), olja (23 procent) 

och biobränsle (11 procent) (Konkurrensverket, 2000). Det finns en utbytbarhet dem 

emellan men av tekniska, ekonomiska och praktiska skäl sker den faktiska konkurrensen 

oftast inom ett eller mellan ett begränsat antal energislag (ibid.).  

 

3.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är inte någon ny företeelse utan uppkom industriellt redan under 1800-talet. 

Kommersiellt har fjärrvärme använts internationellt under 120 år och nationellt i 50 år. 

Fjärrvärmesystemet har främst tillkommit under tider med knapphet på energi och höga 

energipriser, då fjärrvärmens möjligheter till energieffektivitet har varit drivkraften. I tider 
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med låga energipriser har dock befintliga fjärrvärmesystem överlevt genom att kunderna 

har uppskattat den bekvämlighet som fjärrvärme innebär. I Sverige förekom förslag till 

utbyggnad av fjärrvärmesystem i Stockholm redan 1909 men starten för svensk fjärrvärme 

dröjde dock till 1948, då leveranser av fjärrvärme påbörjades i Karlstad. Under 50-talet 

kom sedan verksamheten i gång i nio större och medelstora städer, bland andra Norrköping, 

Malmö, Stockholm och Göteborg (Fredriksen, Werner, 1993). 

 

3.2.1 Fjärrvärmeproduktion 

Värmen i fjärrvärmesystemet produceras i och levereras från hetvattencentraler eller från 

kraftvärmeverk. En hetvattencentral består av en förbränningsanläggning där värmebäraren, 

oftast hetvatten, hettas upp genom förbränning av ett bränsle. Fjärrvärmen är flexibel när 

det gäller produktion och bränsleval. Genom att en fjärrvärmeanläggning består av olika 

sorters utrustning för framställning av värme (kraftvärmverk, eldningspannor, 

värmepumpar) finns många produktionsmöjligheter och reservutrustning för att täcka 

bortfall av produktion eller spetsbehov av värme i varje nät. Fjärrvärmens 

produktionsutrustning är dessutom anpassad för att kunna använda många sorters bränsle 

för uppvärmning, till exempel olja, kol, el, torv, ved, avfall och naturgas, vilket ger stor 

frihet i val av energislag (SOU, 2003). 

 

3.2.2 Fjärrvärmenätet 

Ett svenskt fjärrvärmenät består av ledningar som i huvudsak är nedgrävda i marken. 

Ledningssystemet består nästan uteslutande av dubbla rör, ett framledningsrör och ett 

returrör. För att cirkulera värmebäraren i fjärrvärmenätet fram till varje kund används 

pumpar som normalt finns vid produktionsanläggningarna. När ett fjärrvärmenät består av 

flera produktionsanläggningar eller är av större karaktär krävs det ofta även pumpstationer 

ute i fjärrvärmenätet (SOU, 2003). 

 

Framledningsröret leder hetvatten med en temperaturnivå som, beroende på 

utetemperaturen, varierar mellan 70 och 120 grader Celsius till en mottagares eller 

byggnads fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen består i regel av en eller flera 

värmeväxlare och innehåller en reglercentral för att hålla innetemperatur och 
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varmvattentemperatur på önskad nivå. Det är med andra ord inte det hetvatten som 

levereras i nätet som direkt värmer upp byggnaden. Värmen överförs istället genom 

kundens fjärrvärmecentrals värmeväxlare till kundens eget vattenburna värmesystem på en 

temperaturnivå som är lämplig för de egna radiatorerna, så kallad indirekt anslutning. Det 

är fjärrvärmecentralen som utgör leveranspunkten och därmed avgränsningen mellan 

kundens värmesystem och fjärrvärmesystemet. Sedan det heta vattnet avgivit värme hos 

kunden återförs det med sänkt temperatur genom en returledning till en 

produktionsanläggning – en hetvattencentral eller ett kraftvärmeverk – för ny värmning. 

Alla leveranser av värme mäts med värmemätare och de uppmätta värmemängderna utgör 

underlaget för kundens betalning av den levererade värmen (ibid.). 

 

3.3 Företagsstruktur  

Fjärrvärmeverksamheten bedrevs till 1970-talet i kommunala förvaltningar för att under 

senare år omvandlas till kommunala bolag. I några fall till exempel i Stockholm, 

Norrköping och Uppsala, har de sålts till statliga eller privata energibolag (Statskontoret, 

2003).  Försäljningen av kommunala energiföretag, som började på 1990-talet, tog 

ordentlig fart efter avregleringen. Det har dock förekommit att vissa kommuner köpt 

tillbaka fjärrvärmerörelsen från kraftföretagen (SOU, 2003). 

 

En betydande strukturförändring på fjärrvärmemarknaden har med andra ord skett sedan 

1996. Nationellt och internationellt verksamma integrerade energikoncerner står för en 

ökad andel av ägandet av fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmeverksamhet bedrivs också i allt 

högre grad med ökade avkastningskrav av såväl privata som statliga och kommunala ägare. 

Det har konstaterats en stor prisspridning mellan fjärrvärmeföretagen och en ökad grad av 

prissättning efter alternativa uppvärmningsformer (Kommittédirektiv, Dir 2002:160).   

 

I utredningen ”Tryggare fjärrvärmekunder” (2003) beskrivs ägarstrukturen på 

fjärrvärmeområdet utifrån företagens andel av fjärrvärmeleveransen. De kommunala 

fjärrvärmeföretagen stod 2002, med 61,1 procent, för den största andelen av 

fjärrvärmeleveranserna. De tre stora privata eller statliga aktörerna Fortum, Sydkraft och 

Vattenfall stod för 35,5 procent av leveranserna och övriga ägare, främst då privata, stod 
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för två procent. En jämförelse med hur situationen såg ut 1990 visar att det kommunala 

ägandet har minskat ansenligt, då de kommunala företagen hade 98,2 procent av 

leveranserna. De enda icke-kommunala företagen 1990 var just Vattenfall och Sydkraft för 

vilka andelen av leveranserna var 1,6 respektive 0,2 procent (SOU, 2003). Fjärrvärmen 

svarade 1998 för 25 procent av energianvändningen i boendesektorn, vilket motsvarar ca 39 

TWh (Konkurrensverket, 2000). 

  

3.4 Marknaden 

Utbyggnaden av fjärrvärme har lett till att denna uppvärmningsform, där den är etablerad, 

har en dominerande ställning på värmemarknaden. Distributionen av hetvatten utgör ett så 

kallat naturligt monopol och såväl produktion som distribution sker integrerat inom ett och 

samma företag. Detta innebär att det inte är möjligt att införa rimliga konkurrenslösningar i 

denna del (Statskontoret, 2003). Det finns ett företag för varje fjärrvärmesystem och för 

dessa beror marknadsandelen av nätets storlek (liten kommun, liten marknadsandel och 

vice versa). 

 

Marknaden för fjärrvärme tillhör en del av den större marknaden för uppvärmning av 

bostäder etcetera. Alternativ till fjärrvärme är till exempel direktverkande el eller 

oljeeldning. I praktiken är det dock svårt för dessa att konkurrera med fjärrvärme på grund 

av höga investeringskostnader vid byte av uppvärmningssätt och olika institutionella 

hinder. För ett hus som en gång är anslutet till fjärrvärmenätet är det i det närmaste omöjligt 

att välja ett annat uppvärmningssätt. Därför beskrivs fjärrvärmemarknaden ofta som en 

egen marknad (Statskontoret, 2003). 

 

3.5 Fjärrvärmepriset 

Priset på fjärrvärme består av tre delar: en fast avgift, en energiavgift samt en flödesavgift. 

Den fasta avgiften uttrycks i kronor per år och baseras på husets maximala beräknade 

behov av värmeeffekt. Detta kallas anslutningseffekt (E). Detta värde multiplicerat med den 

specifika effektkostnaden (a) ger den fasta avgiften. Effektkostnaden anges i kronor per 

kilowatt och bestäms utifrån en tabell i vilken värmeeffekt är presenterad i olika intervall. 

Exempelvis, om värmebehovet är 0-65 kilowatt motsvarar det, i Luleå, 257 kronor i 
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effektkostnad år 2004. Den andra delen, energiavgiften, beräknas som den uppmätta 

energiförbrukningen (W), vilket anges i megawattimme, multiplicerat med energipriset (b). 

Energipriset är givet och var i exempelvis Luleå år 2004 178,78 kronor inklusive moms. 

Energiavgiften uttrycks i kronor per megawattimme. Flödesavgiften anges i kronor per 

kubikmeter och beräknas som uppmätt förbrukning av fjärrvärmevatten (Q) multiplicerat 

med flödespriset (c). Flödespriset är även det givet och det kostar 2,05 kronor per 

kubikmeter, inklusive moms.  

 

Mer formellt uttryckt blir totalkostnaden: 

 

      cQ           b     W     aE    

kostnad TotalftFlödesavgiftEnergiavgiavgiftFast 

×+×+×
=++

                                               (3.1) 

 

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärme varierar beroende på om huset som ska anslutas 

har vattenburen värme eller direktverkande el. Med vattenburen värme menas att varmt 

vatten cirkulerar i radiatorer eller golvslingor, där de avger värme. Direktverkande el 

förklaras enklast som att ett hus värms upp med hjälp av el-radiatorer (element). I Luleå 

kostar exempelvis installationen av fjärrvärmecentral cirka 33000 kr inklusive moms om 

huset har vattenburen värme. För hus med direktverkande el kostar det cirka 29000 kronor 

inklusive moms samt 3800 kronor inklusive moms per radiator för konvertering till 

vattenburet system för installation av fjärrvärmecentral. Att investera i ny kapacitet 

(produktionskapacitet) kostar cirka 3000-4000 kronor per kilowatt, exklusive moms (Luleå 

Energi). 

 

3.6 Problem på den nuvarande fjärrvärmemarknaden 

I utredningen ”Effektivare tillsyn av energimarknaderna” (2003) från Statskontoret 

behandlas tre relevanta problem gällande fjärrvärmemarknaden: 

 

Integrerad verksamhet utan tredjepartstillträde 

I dagsläget är inte tredjepartstillträde möjligt. Med tredjepartstillträde menas att en tredje 

part får tillträde till ledningsnätet och ges möjlighet att konkurrera med fjärrvärmeföretaget 
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om produktion och försäljning av hetvatten. Det här är dock svårt att åstadkomma bland 

annat beroende på att det finns stordriftsfördelar i produktionen och genom att 

distributionen i fjärrvärmenätet bygger på en komplex kombination av tryck, vattenflöde 

och temperatur. Det skulle med andra ord ställa oerhörda krav på samordningen mellan de 

olika produktionsanläggningarna om tredje part får tillträde till nätet. 

 

Oreglerade monopol 

Trots att fjärrvärme i praktiken ofta är ett monopol finns ingen särskild reglering eller 

övervakning av verksamheten. I vissa fall produceras och distribueras fjärrvärme av samma 

företag eller koncerner som producerar el. Det har lett till att fjärrvärmeföretagen omfattas 

av samma frihet att agera som företagen på den avreglerade, konkurrensutsatta 

elmarknaden. Det saknas med andra ord både prisreglering och krav på att särredovisa 

distributionen från handel och produktion.  

 

Fri prissättning 

Avregleringen av elmarknaden medförde att också prissättningen på fjärrvärme blev fri. 

Priserna på marknaden har dock visat sig att variera stort mellan olika leverantörer och 

enligt undersökningen ”Fjärrvärmen på värmemarknaderna” (2000) var de högsta priserna 

dubbelt så höga som de lägsta. En annan undersökning från 2001 visar att priserna varierar 

mycket mellan olika företag och beroende på hur stor värmeförbrukning kunden har. 

Dessutom betalar de små kunderna högre priser än de stora. Det är också svårt att få en bra 

uppfattning om kostnadsbilden på grund av att fjärrvärmeverksamhet sällan redovisas 

separat från annan energiverksamhet. Vidare har det varit svårt att kontrollera om det ligger 

faktiska skäl bakom olika prisökningar. Till exempel höjde de tio minsta 

fjärrvärmeföretagen sina priser med nästan tre procent i genomsnitt medan de två största 

företagen höjde sina priser med ungefär sex procent i genomsnitt. 

 

3.7 Reformen 

Före den 1 januari 1996 fanns ett visst konkurrensskydd för fjärrvärmeanläggningar. 

Skyddet innebar att den el-distributör som hade rättigheten till att leverera el i området inte 

normalt var skyldig att leverera el för värmeförsörjning till områden där fjärrvärme 
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distribuerades eller till sådana områden där det planerades för en sådan typ av 

värmeförsörjning. Kommunala fjärrvärmeanläggningar omfattades också av självkostnads- 

och likställighetsprinciperna enligt kommunallagen (1991:900). I samband med reformen 

beslutades att kommunala fjärrvärmeverk inte längre skulle omfattas av dessa och numera 

råder således fri prissättning på fjärrvärme (Konkurrensverket, 2000). 

 

Kommuner skiljer sig från företag i flera bemärkelser men en viktig skillnad är 

vinstintresset. När företagens huvudsakliga uppgift är att skapa vinster för ägarna är 

kommunerna i princip förbjudna att driva verksamhet som generar vinster. En orsak till 

detta är att kommunerna på många områden har monopol. Därför är de bland annat varit 

bundna till självkostnadsprincipen som innebär att summan av de avgifter som tas ut inte 

får vara högre än de nödvändiga kostnaderna för hela verksamheten, det vill säga att något 

påslag inte får göras och att taxan endast får täcka kostnaden. Med likställighetsprincipen 

menas att kommunen ska behandla alla invånare lika och inte får gynna eller favorisera. 

Detta tar sig uttryck i att exempelvis ha taxor som gäller lika för alla. Som nämndes i 

inledningskapitlet var det tidigare självkostnadsprincipen som reglerade prisnivån för 

fjärrvärmeföretagen och likställighetsprincipen som sa att samma tariff skulle gälla för alla 

kunder inom en kundgrupp om produktionskostnaderna var likartade (Statskontoret, 2003).  

 

Några specifika mål för de förändringar som genomfördes 1996 avseende 

fjärrvärmemarknaden finns inte. Däremot finns det övergripande mål där syftet är att 

upprätthålla konkurrensneutraliteten mellan energislagen (el och fjärrvärme), skapa 

effektivare marknader samt att priserna ska vara konkurrenskraftiga och ”rimliga” 

(Kommittédirektiv, Dir 2002:160). 

 

3.8 Fjärrvärmens alternativ  

3.8.1 Elvärme 

I småhus är elvärme den vanligaste värmekällan. Över en halv miljon villor nyttjar 

direktverkande el medan några hundra tusen villor har elvärme med vattenburet 

distributionssystem. Investeringskostnaden för en elpanna är cirka 30000 kr och priset 
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varierar naturligtvis beroende på eventuellt avtal, i vilken del av landet huset ligger och 

huvudsäkringens storlek per kilowattimme (www.stem.se ). 

 

Andelen elvärme inom boendesektorns elförbrukning uppgick till 30 procent år 2000 och i 

relation till all elförbrukning var andelen 14 procent. Elförsörjningen i Sverige baseras 

huvudsakligen på kärnkraft och vattenkraft som svarar för 90-95 procent av den totala 

elproduktionen. De tre största energiföretagen i Sverige, vilka är Vattenfall, Sydkraft och 

Birka Energi, står för 84 procent av produktionen. Elproduktionen i Sverige domineras med 

andra ord av några få mycket stora företag där Vattenfall är störst och står för hälften av 

produktionen. På den nordiska elmarknaden har dessa företag betydligt mindre 

marknadsandelar då Vattenfall står för cirka 18 procent och Sydkraft för cirka 7 procent. 

Förutom produktionen av el består produkterna på elmarknaden för överföringen av el och 

försäljning av el till slutkonsumenter. Överföringen av el sköts av nätföretagen, vilka har 

monopol på den tjänsten inom sina respektive koncessionsområden (Ek, 2002). 

 

På elmarknaden köps och säljs elen i konkurrens vilket innebär att kunden som är ansluten 

till nätet fritt kan köpa el och välja den leverantör som anses lämplig. Utbud och efterfrågan 

ska på så sätt bestämma marknadspriset och handeln sker antingen via elbörsen eller genom 

bilaterala (ömsesidiga) kontrakt mellan två parter. Det sammanlagda elpriset till kunden 

består av fyra delar: ett pris för elenergi, en nättariff (priset för överföringen av el), en 

avgift för el-certifikat och skatter (energiskatt och moms) (Jacobsson, 2003). 

 

3.8.2 Olja 

Olja för uppvärmning kan uppdelas på två delmarknader beroende på typ av olja, tung 

respektive lätt. Tunga eldningsoljor, eldningsolja 5, används främst av kraftvärmeverk och 

fjärrvärmeverk. Eldningsolja 1, lätt olja, används huvudsakligen till uppvärmning av villor, 

flerbostadshus, mindre fastigheter och i småindustri (Konkurrensverket, 2000). Där inte 

annat anges likställs härefter eldningsolja 1 med olja.  
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Olja är ett fossilt bränsle som ger miljöskadliga utsläpp vid förbränning men med en 

modern oljepanna samt en modern brännare kan utsläppen minskas och verkningsgraden1 

förbättras. En modern panna utnyttjar och omvandlar 80-85 procent av råvarans energi till 

användbar värme. Investeringskostnaden för en oljepanna är omkring 30 000 kr 

(www.stem.se). 

 

Marknaden för eldningsolja 1 omsatte år 1998 cirka fem miljarder kronor och svarade för 

20 procent av energianvändningen i hushållen. De största aktörerna på marknaden för 

eldningsolja 1 är oljeföretagen Preem Petroleum AB, AB Svenska Shell, Norsk Hydro Olje 

AB och Svenska Statoil AB. 1998 uppgick marknadsandelarna för dessa företag till cirka 

35, 29, 14 respektive 11 procent (Konkurrensverket, 2000), se figur 3.1. 

 

Figur 3.1 De tre största eldningsoljeaktörerna i Sverige år 1998 

 

Eldningsolja säljs antingen genom dotterbolag eller via ett nät av lokala återförsäljare som 

sköter den lokala försäljningen och frakten till förbrukaren. För eldningsolja 1 gäller att 

priset huvudsakligen bestäms enligt en prislista eller efter förhandlingar mellan företagen 

och kunderna. En viktig påverkansfaktor på priset är dollarkursen då oljan köps och säljs i 

                                                 
1 Verkningsgraden är ett mått (%) på den mängd av värmen från förbränningen i pannan som överförs till 
värmesystemet. 
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dollar. En billig dollar i förhållande till kronan innebär billig olja och en dyr dollar innebär 

dyr olja. Ofta förekommer leveransavtal enligt vilket företaget håller kunden med olja och 

där det också är möjligt att ha prisgaranti (priset blir detsamma under en avtalad tid) 

(Konkurrensverket, 2000).  

 

Marknaden för eldningsolja 1 kan i likhet med övriga delmarknader av den svenska 

oljemarknaden, beskrivas som en oligopolmarknad. Alla delmarknader är betydelsefulla 

vad avser värdet av omsättningen och såväl stora som små kunder står för en betydande 

omsättning på marknaden. Koncentrationen är hög både på marknaden totalt och i de 

enskilda marknadssegmenten. Marknadsandelarna är stabila och inga nya aktörer har 

tillkommit på marknaden under 1990-talet. Marknaden kännetecknas av mycket höga 

inträdesbarriärer och det saknas närliggande substitut. Produkterna är homogena och graden 

av innovation är liten. Den viktigaste konkurrensparametern är priset (ibid.). 

 

3.9 Prisutveckling och energianvändning 

Utvecklingen av priserna sedan år 1993 på de tre värmealternativen redovisas i figur 3.2 

och det framgår att samtliga priser över lag har ökat, om än marginellt när det gäller 

fjärrvärme.  

 

Figur 3.2 Realt pris elvärme, fjärrvärme och eldningsolja 1993-2002 
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Som figuren ovan visar har priset för eldningsolja 1 varierat mellan åren och på det hela 

taget har det fortlöpande stigit. Åren efter avregleringen 1996 föll dock priset på olja, 

liksom för elvärme, för att därefter kontinuerligt stiga fram till slutet på den undersökta 

tidsperioden. Avregleringen tycks ha haft den avsedda effekten på priset då de sjönk under 

en period om två till tre år. Därefter höjdes priserna åter för alla tre energislagen. Priset för 

fjärrvärme har varit relativt lågt i förhållande till elvärmepriset medan det har legat strax 

ovanför oljepriset. Priset har stigit marginellt fram till 1998/99 för att därefter öka mer 

tydligt efterföljande år. Priset på fjärrvärme sätts ofta utifrån priset på andra energislag. I 

figur 3.3 som visar relativpriset mellan el och fjärrvärme samt olja och fjärrvärme, framgår 

att relativpriset på olja och fjärrvärme under perioden har varit relativt konstant varför den 

uppgång i priset på fjärrvärme som inträffade kring år 2000 bland annat kan förklaras 

utifrån detta. Det framgår också tydligt att relativpriset och det reala priset på olja följer 

varandra. Detta mönster följer även relativpriset på el och fjärrvärme och det reala priset på 

el vilket troligen beror på att priset på fjärrvärme inte har varierat särskilt mycket under 

tidsperioden. 

 

Figur 3.3 Relativpris  

 

Energianvändningen av de olika värmealternativen redovisas nedan i figur 3.4. Under den 

valda tidsperioden har användningen av elvärme överlag minskat och faktum är att prisets 
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uppgång och denna minskning följer varandra och stämmer väl överens med ekonomisk 

teori. Likaså har användningen av olja minskat. Åren före 1996 var konsumtionen, enligt 

figur 3.4, relativt konstant för att därefter stadigt sjunka för varje år. En anledning kan vara 

att olja inte är särskilt gynnsam för miljön och fler väljer alternativa uppvärmningssätt. 

Andra tänkbara orsaker kan vara följden av politiskt styrda åtgärder i riktning från 

användandet av olja som uppvärmningsalternativ. Användningen av fjärrvärme har ökat 

kontinuerligt med en tydlig uppgång omkring år 1996. Därefter sjönk användningen något 

för att sedan återigen öka marginellt. Prishöjningen tycks inte ha haft en så stor negativ 

effekt på fjärrvärmeanvändningen, snarare tvärtom. Det är inte omöjligt att en av orsakerna 

till det är att det inte finns någon direkt utbytbarhet till den typen av uppvärmning då 

kunden har få eller inget alternativ när priserna stiger. 

 

Figur 3.4 Energianvändning för de olika värmealternativen 1993-2002 
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Kapitel 4 

TEORI 

 

 

 

 

4.1 Monopol 

Med monopol menas att det endast finns en säljare som förser en hel marknad med 

produkter eller tjänster. Det finns heller inte några nära substitut till produkten/tjänsten eller 

andra aktörer som kan ta sig in på marknaden (Nicholson, 2002). 

 

Anledningen till att monopol uppstår är olika former av inträdesbarriärer. Exempel på det är 

tekniska och legala, där de tekniska hindren skapar så kallade naturliga monopol på grund 

av att marknaden endast kan generera en långsiktig vinst för ett företag då 

genomsnittskostnaden per enhet stiger om kvantiteten överstiger monopolistens 

produktionsnivå. När det gäller de legala barriärerna kan det handla om statliga regleringar 

vilka uppstår då staten har låtit beslutanderätten tillfalla politikerna för vilka aktörer som 

ska agera på en marknad, samtidigt som endast en aktör har den rättigheten. Andra exempel 

är patent där ensamrätten skyddas av upphovsrättliga skäl. Det innebär att upphovsmannen 

till en innovation har lagstadgat monopol på att producera och distribuera produkten, dock 

under en begränsad tidsperiod (ibid.).  

 

Ett vinstmaximerande företag har som mål att få så stor ekonomisk vinst som möjligt. Detta 

uppnår de genom att generera så stora intäkter som möjligt samtidigt som de ekonomiska 

kostnaderna blir så små som möjligt. Företagen kommer med andra ord att välja den 

kvalitet och kvantitet av produktionsfaktorer och producera det antal enheter som 

maximerar vinsten (ibid.). 

 

Antag att ett företag säljer q enheter av en produkt till priset P per enhet. Givet detta 

erhåller företaget den totala intäkten TR: 
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( ) ( ) qqPqTR ×=                                                                                                            (4.1) 

 

När den totala intäkten överstiger de totala kostnaderna, TC, erhåller företaget en 

ekonomisk vinst. Eftersom både intäkter och kostnader beror av vilken kvantitet som 

produceras kommer också den ekonomiska vinsten, π , att bero av producerad kvantitet: 

 

( ) ( ) ( )qTCqTRqπ −=                                                                                                       (4.2) 

 

Genom att sätta derivatan av ekvation 4.2 till noll erhålles första ordningens villkor (FOC), 

tillika det nödvändiga men inte tillräckliga villkoret för vinstmaximering: 
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                                                                                                     (4.3) 

 

Genom att sätta derivatan av TR respektive TC lika med varandra ger ekvation 4.3 första 

ordningens villkor: 

 

q
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                                                                                                                      (4.4) 

 

Uttrycket ovan innebär att när företaget maximerar sin vinst medför en förändring i 

kvantiteten en förändring i den totala intäkten som är lika stor som den förändring i 

kvantiteten som ger en förändring i de totala kostnaderna. Enklare uttryckt är det samma 

sak som att marginalintäkten, MR, är lika stor som marginalkostnaden, MC, vilket ger det 

förhållande då företaget vinstmaximerar: 
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Det här uttrycket är dock bara nödvändigt och inte tillräckligt vilket innebär att andra 

ordningens villkor (SOC) också måste vara uppfyllt för att företaget ska maximera sin 

vinst: 

 

0
2

2

 qq
q

π <=
∂
∂ ∗                                                                                                                  (4.6) 

   

Det här villkoret säger att marginalvinsten måste vara avtagande när marginalintäkten är 

lika med marginalkostnaden. Alltså, andraderivatan på den ekonomiska vinsten med 

avseende på kvantiteten ska vara negativ (ibid.). 

 

För att maximera sin vinst kommer monopolisten att producera där marginalkostnaden, 

MC, är lika med marginalintäkten, MR. Då monopolet möter en neråtlutande 

efterfrågekurva kommer marginalintäkten att vara mindre än priset.  

 

 
Figur 4.1 Monopol 

Källa: Nicholson, 2002, s 498 

 

I figur 4.1 kommer monopolisten att sträva efter att producera Q* till ett pris av P*. I och 

med att aktören på en monopolmarknad är skyddad från konkurrens kommer vinster att 

existera även på lång sikt. Den vinst som monopolisten gör representeras av rektangeln 

P*EAC. Hur stor vinsten blir beror på konsumenternas betalningsvilja och monopolistens 

genomsnittskostnad för att producera Q*. Är skillnaden mellan dessa två stor kommer 

vinsten att bli stor, är skillnaden mindre blir också vinsten mindre (ibid.). 
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4.1.2 Naturligt monopol    

Enligt den ekonomiska teorin kan en marknadsekonomi klara av att producera många varor 

och tjänster på ett bra sätt för konsumenterna utan offentliga korrigeringar. En grund för 

statliga eller offentliga engagemang anses dock enligt teorin vara förekomsten av så kallade 

marknadsmisslyckanden. Dessa utgörs till en del av naturliga monopol. Ett så kallat 

naturligt monopol existerar när det saknas förutsättningar för fler än ett företag på en viss 

marknad. Det kan till exempel råda så stora inslag av stordriftsfördelar2 att ett enda företag 

är kapabelt att producera tjänsten till lägre kostnad än om flera företag agerade på 

marknaden. Stordriftsfördelar finns i de flesta branscher upp till en viss produktionsvolym. 

Det är dock ganska ovanligt att stordriftsfördelarna vid så stora produktionsvolymer täcker 

hela marknadsefterfrågan och det är på grund av detta relativt få marknader som kan 

karaktäriseras som naturliga monopol. Vidare är naturliga monopol många gånger beroende 

av infrastrukturen för sin produktion som till exempel fjärrvärmeföretagen 

(Konkurrensverket, 2002).  

 

4.2 Efterfrågan 

Antag en ekonomi med n varor och priserna Pi (i = 1,2,…,n). Antag också att det finns m 

individer. Efterfrågan på den i:te varan för den j:te individen kommer bero på alla priser, 

preferenser och inkomsten för den här individen: 
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Genom att använda den individuella efterfrågan för en specifik vara kan 

marknadsefterfrågan definieras som summan av de individuella efterfrågorna för den varan: 
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2 Med stordriftsfördelar menas att den genomsnittliga kostnaden per enhet för de fasta kostnaderna sjunker när 
produktionen ökar (Hultkrantz, 1993). 
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Genom att variera priserna, Pi, samtidigt som de andra faktorer som bestämmer Xi hålls 

konstanta, erhålls efterfrågekurvan för marknaden. Genom antagandet att de individuella 

efterfrågorna är neråtlutande kommer också den totala marknadens efterfråga att vara 

neråtlutande (Nicholson, 2002). 

 

Priset på fjärrvärme beror på ett antal faktorer vilka har olika betydelse för priset. Ingen 

modell kan inkludera alla dessa varför en tänkbar efterfrågefunktion för den här uppsatsen 

kan se ut som nedan: 

 

), D, I, P, Pf(QP regleringhushålloljaelfjärrvärmefjärrvärme =                                                         (4.9) 

 

där den beroende variabeln utgörs av priset på fjärrvärme (Pfjärrvärme). De förklarande 

variablerna utgörs av kvantiteten av fjärrvärme (Qfjärrvärme), priset på el respektive olja (Pel 

och Polja), inkomsten för hushåll (Ihushåll) och effekten av avregleringen (Dreglering). I 

funktionen 4.9 förväntas, enligt ekonomisk teori, el och olja vara substitut till fjärrvärme. 

Detta innebär att om priserna på el respektive olja stiger kommer konsumenterna att 

efterfråga mer fjärrvärme förutsatt att priset på fjärrvärme hålls konstant. Detta är sant om 

tecknet för dessa variabler är positivt. Om efterfrågan på fjärrvärme stiger förväntas priset 

på fjärrvärme också stiga. Tecknet kommer således att vara positivt. En annan betydelsefull 

faktor är inkomsten. Enligt ekonomisk teori kommer mer att efterfrågas vid ökad inkomst 

förutsatt att fjärrvärme anses vara en normal vara. Vidare kan då också antas att efterfrågan 

på fjärrvärme minskar vid minskad inkomst. Inkomsteffekten är därför en empirisk fråga 

och benämns som obestämbar. En empirisk fråga är också avregleringens effekt på priset. I 

enlighet med syftet med avregleringen torde dock priset sjunka och tecknet vara negativt. 

Tiden före avregleringen, åren 1993-1995, antar värdet noll, och tiden efter avregleringen, 

åren 1996-2002, antar värdet ett. 

 

4.2.1 Substitut och komplement 

Två varor sägs vara substitut när en vara kan ersättas av en annan. Detta inträffar när priset 

på den ena varan förändras, till exempel stiger, vilket innebär att efterfrågan på den andra 

varan då ökar. Komplement däremot innebär att det är två varor som konsumeras 
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tillsammans för vilka en prisökning för den ena varan innebär en minskad efterfråga för den 

andra varan. Utöver dessa definitioner finns också begreppen grossubstitut och 

grosskomplement samt nettosubstitut och nettokomplement. För det första begreppet 

(gross) innebär att det existerar både en inkomst- samt en substitutionseffekt, för det andra 

begreppet (netto) existerar bara substitutionseffekten: 
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där (4.11) och (4.12) beskriver grossubstitut respektive grosskomplement. Om förändringen 

i priset på den andra varan med avseende på X är positiv, som i (4.11), är varorna 

grossubstitut. Om det motsatta förhållandet gäller, det vill säga att förändringen är negativ, 

är varorna grosskomplement.  

 

I fallet med nettosubstitut samt nettokomplement ser förhållanden ut som följer: 
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Om förändringen i priset på den andra varan med avseende på X är positivt är varorna 

nettosubstitut, förutsatt att nyttan hålls konstant. Om det motsatta förhållandet gäller, som i 

(4.14) är varorna nettokomplement (Nicholson, 2002). 
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4.3 Varför avreglera? 

Avregleringar på produktmarknaden syftar till att stärka konkurrensen för att öka den 

samhällsekonomiska effektiviteten samt för att stärka konsumenternas ställning gentemot 

producenterna. I motsats till vad namnet antyder, så handlar avreglering om en reformering 

av marknadens regler och inte ett totalt avskaffande av regler för det berörda området 

(Landsorganisationen, 2000). För enkelhetens skull kommer härefter termen avreglering att 

användas synonymt med nya och mer mindre exakta regler. 

 

Avreglering motiveras av att det förekommer imperfektioner på en marknad. Dessa 

imperfektioner kan till exempel vara naturliga monopol där stordriftsfördelar är en 

förutsättning för att denna typ av monopol ska uppstå. Produktionen hos dessa företag 

kännetecknas av höga fasta kostnader och låga marginalkostnader och för att minimera 

kostnaderna måste produktionen ske i ett ensamt företag. Andra exempel på imperfektioner 

kan vara externa effekter och kollektiva varor. Imperfektionerna på marknaden medför att 

de regler som gäller förhindrar befintliga företag att konkurrera på lika villkor och 

dessutom kan det innebära att nya företag hindras att ta sig in på marknaden. Genom att 

helt ta bort eller lätta på regler kan det bli möjligt för företag att etablera sig på marknaden 

för berört område (Landsorganisationen, 2000). 

 

En definition av externa effekter är att åtgärder av enskilda producenter eller konsumenter 

inte bara berör dem själva utan också andra. Här bör också tilläggas externa effekter kan 

vara såväl positiva som negativa och att produktion eller konsumtion av dessa inte 

reflekteras i marknadspriserna (Brännlund och Kriström, 1998). En extern effekt, formellt 

uttryckt, existerar på en individs konsumtion om dennes preferensfunktion inte enbart 

innehåller faktorer som konsumenten själv bestämmer över utan också sådana faktorer som 

andra beslutsenheter bestämmer (Bohm, 1996). 

 

Den samhällsekonomiskt effektiva produktionsvolymen överskrids som regel vid 

förekomsten av negativa externa effekter och det omvända förhållandet gäller vid positiva 

externa effekter. Detta kan marknaden dock lösa genom samgående av berörda parter eller 

genom förhandlingar, i de fall där äganderätterna är väldefinierade. Den 
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samhällsekonomiskt optimala konsumtionen av varor som ger upphov till externa effekter 

är den nivå där samhällets värdering motsvaras av priset (Bohm, 1996). I de fall marknaden 

inte kan uppnå samhällsekonomisk effektivitet kan statlig intervention i form av regleringar 

eller skatter bli nödvändiga för att styra marknaden mot det samhällsekonomiskt optimala. 

Genom att avgiftsbelägga negativa externa effekter tvingas upphovsmannen att ta hänsyn 

till dem och de kommer på så sätt att internaliseras i beslutsprocessen. Vid positiva externa 

effekter gäller det omvända och därigenom kan subventioner bli aktuella.  

 

En kollektiva vara definieras som en vara som ytterligare konsumenter kan dra nytta av 

utan att därmed minska den mängd som är disponibel för andra. Free rider problemet är 

också viktigt när det gäller kollektiva varor vilket leder till för liten eller icke-

samhällsekonomisk optimal produktion av den kollektiva varan. Ett annat kännetecken för 

en kollektiv vara är att den marginella kostnaden för konsumtion av ytterligare en enhet är 

noll. Exempel på kollektiva varor är luften vi andas, tv och radio, brandkår etcetera. Då en 

kollektiv vara kännetecknas av att de inte kan exkludera andra från konsumtion är det svårt 

att uppskatta efterfrågan. För att uppskatta efterfrågan krävs en vertikal istället för 

horisontell addering av betalningsviljor (Bohm, 1996). 

 

Med stordriftsfördelar menas att ett företag uppnår sjunkande genomsnittskostnader vid en 

ökning av sin produktionsvolym. Detta förhållande är inte inbyggt i modellen för perfekt 

konkurrens, i vilken det förutsätts att all produktion begränsas av stigande 

marginalkostnader. Under förutsättning att ett enda företag kan möta hela 

marknadsefterfrågan med fallande styckkostnader blir konsekvensen att den perfekta 

konkurrensen sätts ur spel. Det inträffar på grund av att ett enda företag kan erbjuda de 

lägsta tänkbara produktionskostnaderna för varje efterfrågad produktionsvolym (Bohm, 

1996).  
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Kapitel 5 

EMPIRI OCH RESULTAT 

 

 

 

 

5.1 Data 

Data för priser på fjärrvärme, elvärme samt eldningsolja 1 (EO1) i Sverige har hämtats från 

Statens Energimyndighet. Statistiken är presenterad i öre per kilowattimme om inte annat 

anges. Fjärrvärme - samt eldningsoljepriset presenteras månadsvis och kommer från SCB. 

Månadspriset på el har hämtats från Nordpool och den data som fanns tillgänglig avser åren 

1996-2002. Eftersom månadsvis data för åren före 1996 saknas har en variabel räknats om 

och torde avspegla prisutvecklingen under ett givet år. Variabeln har beräknats med 

utgångspunkt för åren 1996-2002. Priset är exkluderat skatter samt nättariff varför detta har 

inkluderats genom att använda en genomsnittlig skattesats för respektive år samt en 

genomsnittlig nättariff för alla år. Energianvändning för fjärrvärme, elvärme och EO1 har 

även dem hämtats från Statens Energimyndighet. Energianvändningen för fjärrvärme har 

också räknats om då data för detta inte gick att tillgå månadsvis. Den totala 

energianvändningen för bostäder har använts och en procentandel har beräknats vilken 

sedan har multiplicerats med årsanvändningen för fjärrvärme. Enheten för 

energianvändningen är TWh om inte annat anges. Statistik för inkomsten har hämtats från 

SCB. Inkomsten avser sammanräknad förvärvsinkomst i tusentalskronor per år och för alla 

personer över 18 år i Sverige. Även denna har fått omräknats till månadsvis data genom att 

dividera tillgänglig statistik med 12. All data som använts i den ekonometriska analysen är 

månadsvis och omfattas av 120 observationer. 

 

5.2 Validitet och reliabilitet 

Gemensamt för de två begreppen validitet och reliabilitet är att de rör tillförlitligheten av 

genomförda undersökningar och mätningar. Validitet kan översättas till giltighet eller 

relevans och innebär en undersöknings förmåga att mäta just det som avses mätas. Det hör 

helt och hållet ihop med vilken avsikten är med undersökningen (Halvorsen, 1992). Om det 
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här kopplas till denna studie bör den metod och det resonemang som används svara på 

syftet med uppsatsen. 

 

Begreppet reliabilitet syftar till att den undersökningsmetod som används ska ge stabila och 

tillförlitliga resultat (Halvorsen, 1992). Det berör endast noggrannheten i sig, oberoende av 

vad som mäts. Det innebär att slumpen så lite som möjligt ska påverka mätningen. I de fall 

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

låg då även det som slumpen inkluderar mäts. Kontentan av resonemanget blir naturligtvis 

också ett resultat med låg tillförlitlighet (Halvorsen, 1989). I denna studie har slumpen 

minimal påverkan eftersom metoden för att bestämma avregleringens påverkan på priset är 

kvantitativ.  

 

I och med att inkomsten, elpriset samt kvantiteten för fjärrvärme räknats har räknats om 

kan det ha påverkat resultatet i fel riktning. Därför kan det tänkas att validiteten och 

reliabiliteten kan öka om dessa variabler initialt varit presenterade månadsvis.  

 

5.3 Empirisk specifikation 

På grund av att avregleringen representeras av en dummyvariabel är en linjär funktion att 

föredra i det här fallet och koefficienterna tolkas därför inte som elasticiteter. Eftersom att 

dummyvariabeln antar värden av ett och noll kan inte en logaritmerad funktion användas då 

logaritmen på ett är lika med noll och noll är odefinierbar varvid dummyvariabeln blir 

otolkningsbar. Funktionen kommer att ha följande utseende: 

 

µ++++++= regleringfjärrvärmeoljaelfjärrvärme DInkomstQPPKonstantP                               (5.1) 

 

5.4 Resultat 

Tabell 5.1 visar resultaten som erhållits vid estimering av ekvation (5.1) och tillika ekvation 

(4.9). Den beroende variabeln är priset på fjärrvärme och alla resultat är avrundade till två 

decimaler. 
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Tabell 5.1 Resultat 

Koefficienter Estimering T-statistik Probability 

Konstant 9,84 5,90 0,00 

Pel 0,004 0,22 0,82 

Polja 0,01 1,99 0,05 

Qfjärrvärme 0,45 28,21 0,00 

Inkomst 0,82 4,48 0,00 

Dreglering -2,20 -3,13 0,00 

Adjusted R2 0,90 D-W 1,54 F-statistik 224,23  

 

Utifrån dessa siffror erhålls följande efterfrågefunktion: 

 

regleringfjärrvärmeoljaelfjärrvärme D 2,20-Inkomst 82,0Q 45,0P 01,0P 004,084,9P ++++=          (5.2) 

 

F-statistiken visar ett värde på 224,23 vilket tyder på att nollhypotesen där alla koefficienter 

är lika med noll kan förkastas. Värdet säger däremot inte att alla individuella koefficienter 

är skilda från noll. För att kunna dra några slutsatser om enskilda koefficienter har ett t-test 

genomförts. På en 5-procentig nivå är t-värdet 1,98 i absoluta termer. Detta innebär att 

koefficienterna med 95 procents säkerhet är skilda från noll. Alla variabler i den utförda 

regressionen är signifikanta, bortsett från priset på el.  

 

Enligt tabell 4.1 är den justerade förklaringsgraden (adjusted R2) 0,90 vilket innebär att de 

inkluderade variablerna förklarar variationen till 90 procent. Med justerad förklaringsgrad 

menas förklaringsgraden per förklarande variabel. Autokorrelation är ett vanligt fenomen 

vid tidsserier och innebär att slumptermen fångar upp de variabler som inte finns 

inkluderade i ekvationen men som ändå påverkar den beroende variabeln, vilka också är 

korrelerade med tidigare observationer (Dougherty, 1992, s 216 f). Durbin-Watson 

statistiken är under 2 (1,54), vilket ger indikation på positiv autokorrelation med då värdet 
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ligger inom intervallet på 1-procentig nivå (1,441-1,647) kan inga solida slutsatser om 

närvaron om autokorrelation dras. 

 

Av de skattade värdena har samtliga variabler tecken som stämmer överens med ekonomisk 

teori. Inkomstvariabeln samt effekten av avregleringen beskrevs i kapitel 4 som att vara av 

empirisk karaktär varför det är svårt att säga vilket tecken dessa borde ha. I tabell 5.1 kan 

utläsas att inkomst har ett positivt tecken vilket skulle innebära att om inkomsten ökar med 

en enhet, ökar priset på fjärrvärme med 0,82 enheter. Detta skulle kunna sägas vara i ett led 

av att efterfrågan på fjärrvärme ökar i och med ökad inkomst och därmed priset på 

fjärrvärme. I enlighet med syftet borde avregleringen medföra att priset på fjärrvärme bör 

sjunka. Det innebär ett negativt tecken för den variabel som representerar avregleringen 

vilket också kan utläsas i tabell 5.1. Vidare visar resultaten att om priset på el stiger med en 

enhet ökar priset på fjärrvärme med 0,004 enheter och om priset på olja stiger med en enhet 

ökar priset på fjärrvärme med 0,01 enheter. I enlighet med ekonomisk teori medför en ökad 

efterfråga stigande priser av den efterfrågade varan vilket i det här fallet innebär att el och 

olja är grossubstitut till fjärrvärme. Dock ska tilläggas att i och med att priset på el visade 

sig vara osignifikant kan inga solida slutsatser dras om just denna variabel. 
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Kapitel 6 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

 

 

 

6.1 Diskussion 

Målet med avregleringen av fjärrvärmemarknaden är att ta bort monopolet på fjärrvärme i 

syfte att få en mer konkurrensutsatt marknad med lägre priser och en högre 

produktionsnivå.  

 

Enligt ekonomisk teori borde konsumtionen av fjärrvärme ha minskat till följd av ökat pris 

på fjärrvärme medan användningen av el och olja borde ha ökat. Tidigare resonemang har 

istället visat på minskad konsumtion av el och olja och ökad konsumtion av fjärrvärme. 

Detta stämmer inte överens med ekonomisk teori och kan förklaras av att utbytbarheten 

mellan de tre energislagen är möjlig men svår rent tekniskt. Att fjärrvärmekunderna inte 

bytt till något av de två övriga uppvärmningsalternativen kan bero på de höga 

investeringskostnaderna som fjärrvärme innebär. Skattningen visar ett positivt tecken för 

kvantiteten av fjärrvärme vilket är logiskt då en ökad efterfråga leder till ökade priser.  

Priset på el och olja har vardera positivt tecken vilket innebär att elvärme och fjärrvärme 

samt olja och fjärrvärme är grossubstitut. Detta stämmer med andra ord mycket bra överens 

med ekonomisk teori med viss reservation eftersom att priset kan ha ökat samtidigt som 

avregleringen har haft en negativ effekt på prisutvecklingen. Det beror på att avregleringen 

är enbart en faktor av många som påverkar prisbildningen. Detta innebär att de andra 

faktorerna kan ha påverkat fjärrvärmepriset positivt och i större total utsträckning än 

avregleringen.   

 

I och med avregleringen avvecklades de två principer som reglerade prisnivån, 

självkostnads - samt likställighetsprincipen. Genom avregleringen av dessa var det sagt att 

fjärrvärmeföretagen skulle drivas affärsmässigt vilket innebar att företagen fritt fick sätta 

priset. Enligt den skattning som genomförts i studien tycks avregleringen ha haft avsedd 
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effekt på priset på fjärrvärme i och med att resultaten pekar på sänkta priser. Denna 

estimering har också stor ekonomisk signifikans då värdet är av betydande storlek. Detta 

resonemang stöds inte av den studie LO (2000) utförde i vilken de fann att av – och 

omregleringarna inneburit ökad produktivitet men att detta inte medfört lägre priser för 

konsumenterna. I och med lägre priser bör den samhällsekonomiska effektiviteten också ha 

ökat och välfärden då omfördelats från producent till konsument. Detta skulle kunna tolkas 

som om att konkurrensen på marknaden har förbättrats, det vill säga att marknadskrafterna 

fått fullt utslag. Detta är dock inte helt sant eftersom att konkurrenssituationen i dagsläget 

ser, mer eller mindre, likadan ut trots avregleringen 1996. Det beror till stor del på 

omöjligheten till tredjepartstillträdet vilket inneburit att det lokala monopolet blivit ett 

”riktigt” monopol utan reglering. En annan anledning till ökade fjärrvärmepriser kan vara 

att stora företag som har till exempel både elproduktion och fjärrvärmeproduktion använder 

sig av korssubventionering. Det är möjligt på grund av att företagen inte har krav på sig att 

särredovisa sina verksamheter och innebär att de kan öka priserna på till exempel 

fjärrvärme och använda vinsterna från den verksamheten för att täcka kostnaderna för en 

annan produkt, i det här fallet el.  

 

6.2 Slutsats 

Imperfektioner på marknaden som exempelvis naturliga monopol, externa effekter och 

kollektiva varor motiverar avregleringar. Den avreglering som genomförts på 

fjärrvärmemarknaden till följd av de marknadsimperfektioner som existerat har i realiteten 

inte lett till det som varit syftet. Effekten har istället blivit ett monopol på varje lokal 

marknad med fri prissättning för företagen vilket inneburit ökade priser de senaste åren. 

Konkurrensverket har därför uttryckt en önskan om att priset på fjärrvärme borde vara 

reglerat i syfte att skydda konsumenterna. Denna studie har dock visat att avregleringen har 

haft den avsedda effekten, det vill säga en negativ påverkan på pris. Att verkligheten inte 

stämmer överens med resultaten från den ekonometriska körningen i den här uppsatsen kan 

förklaras av att alla variabler alternativt påverkansfaktorer inte är inkluderade i den använda 

modellen. Tilläggas ska också att ingen modell kan inkludera precis alla de faktorer som 

påverkar den beroende variabeln. 
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