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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Byteskostnader är den kostnad som uppstår när konsumenter som köpt en vara eller 

tjänst från en leverantör byter till en konkurrerande leverantörs produkt. För en 

konsument innebär kostnaden reducerade incitament att byta leverantör av en vara eller 

tjänst. Syftet med denna uppsats är att estimera byteskostnader på den svenska 

elmarknaden. Estimeringen av byteskostnaderna bygger på elhandelbolagens 

marknadsandelar och priser/avgifter. Elhandelsbolagen som inkluderas för att beräkna 

byteskostnaderna har begränsats till de 15 största utifrån deras respektive 

marknadsandel, där marknadsandelar avser antal kunder. Ytterligare avgränsningar är 

att byteskostnader beräknas för lägenhetshushåll med en genomsnittlig årsförbrukning 

på 2 000 kWh och avtalen avgränsas till fastprisavtal med två bindningstider, rörligt 

prisavtal och anvisat avtal. Resultatet visar att konsumenter med avtal hos de större 

elhandelsbolagen har överlag högre årskostnader och högre byteskostnader än 

konsumenter som har avtal hos de mindre elhandelsbolagen. Resultatet i denna uppsats 

stödjer resultat från tidigare forskning om byteskostnader på olika marknader och att 

byteskostnader på den svenska elmarknaden kan anta höga värden. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Switching cost is the cost that arises when consumers who have purchased goods or 

services from one supplier switch to a competing supplier’s product. For a consumer, 

the switching cost creates reduced incentive to change supplier of a good or service. The 

purpose of this thesis is to examine the switching costs in the Swedish electricity 

market. The estimation of the switching cost is based on data about the electricity 

company’s market shares and fees to calculate switching costs.  Electricity-trading 

companies included to calculate switching costs have been limited to the 15 largest 

companies based on their respective market share. Further limitations are that switching 

costs are calculated for apartment households with an average annual electricity 

consumption of 2 000 kWh and the electricity contracts are limited to fixed-price 

contracts with two periods, variable price contracts and assigned contracts. The results 

indicate that electricity-trading companies with larger market shares generally have 

higher prices and higher switching costs than electricity-trading companies with smaller 

market shares. The result in this thesis supports the result of previous studies on 

estimations of switching costs and switching costs in the Swedish electricity market can 

reach high values.   
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

1.1 Inledning 

Missnöjdhet är en känsla många konsumenter har upplevt gällande val av leverantör 

eller vid köpet av en produkt. För vissa leverantörer och produkter är kostnaden som 

uppstår för konsumenter att byta inte speciellt stor, som till exempel vid köp av 

dagligvaror. För andra produkter eller leverantörer upplever konsumenter en betydligt 

högre kostnad av att byta. Denna höga kostnad som konsumenter kan uppleva vid ett 

byte kan i synnerhet gälla när konsumenten har slutit ett abonnentavtal med en 

leverantör eller produkter. Trots den missnöjdhet som konsumenter upplever gällande 

deras val av leverantör eller produkt, och trots att det även finns utvecklade hjälpmedel 

för att underlätta för konsumenter att jämföra priser mellan olika leverantörer, är det 

svårt för konsumenten att göra ett aktivt val och byta leverantör. Detta kan bero på att 

produkten som konsumenter använder inte är kompatibel med konkurrenternas 

motsvarighet. Om produkten skiljer sig i exempelvis dess utformning, förväntas 

byteskostnaden öka om konsumenten upplever höga transaktionskostnader i och med ett 

byte eller att kunden behåller sin nuvarande produkt på grund av vana. Dessa faktorer är 

ofta förknippade med uppkomsten av de kostnader som en konsument kan uppleva vid 

ett byte av leverantör eller produkt, som ofta benämns byteskostnader (Rebenius och 

Malmström, 2010). Byteskostnader är således den kostnad som uppstår när 

konsumenter som köpt en vara eller tjänst från en leverantör byter till en konkurrerande 

leverantörs produkt. För en konsument innebär kostnaden reducerade incitament att byta 

leverantör av en vara eller tjänst. Byteskostnader behöver inte alltid vara en monetär 

kostnad som exempelvis avgifter, utan kan också vara psykologiska kostnader som tid, 

stress eller vanebeteenden (Pomp och Shestalova, 2007).  
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Konsumenter som funderar på att genomgå ett byte av leverantör eller produkt tar 

hänsyn till mer än pris-, kompatibilitet- och kvalitetsskillnader på en marknad som 

kännetecknas av byteskostnader, vilket skiljer sig på en marknad med fullständig 

konkurrens (Rebenius och Malmström, 2010). Om betydande byteskostnader existerar 

ligger det i leverantörens intresse att försöka använda strategiska handlingar med syfte 

att binda konsumenterna till leverantören. Genom att leverantörer ökar 

byteskostnaderna för sina egna konsumenter, kan konsumenterna bli inlåsta hos 

leverantören. Marknaden blir trögrörlig och nya aktörer kan uppleva svårigheter att 

etablera sig på marknaden. Konsumenter är således inlåsta hos leverantören och 

leverantören kan ta ut högre priser från befintliga konsumenter och därmed öka 

leverantörens vinst (Carlton och Perloff, 2005). Risken för leverantörers utnyttjande av 

marknadsmakt är stor om det finns betydande byteskostnader på en marknad.  

 

Konsumenter har flera val att göra i avseende av vilken leverantör för en vara eller 

tjänst som uppfyller konsumentens krav. Val av bank, försäkringsbolag och 

elhandelsbolag är ett fåtal exempel på leverantörsval som konsumenter står inför. 

Byteskostnader förekommer på många marknader där konsumenter gör ett aktivt val. 

Leverantörer lyckas ta ut högre priser för sin vara eller tjänst på grund av den kostnad 

som uppstår när konsumenter vill byta till en annan leverantör. Att identifiera och 

estimera byteskostnader är både intressant och viktigt för olika marknader. I denna 

uppsats kommer eventuella byteskostnader för svenska elkonsumenter att estimeras och 

analyseras. Elmarknaden med tillhörande byteskostnader är intressant av ett antal 

faktorer. För det första genomfördes avregleringen på den svenska elmarknaden den 1 

januari 1996, vilket innebar att produktion och handel av el konkurrensutsattes (SOU, 

2005). För elkonsumenter innebar detta att de fritt kunde välja vilket elhandelsbolag 

som stämmer överrens med deras preferenser och erbjuder det avtal som passar 

konsumenten bäst. För det andra, trots den fria konsumentrörligheten och valfriheten 

som finns för konsumenter i samband med avregleringen på elmarknaden, är 

bytesbeteendet på elmarknaden relativt begränsat. Under 2012 låg bytesfrekvensen för 

samtliga hushåll som bytt elhandelsbolag på nästan 10 procent, vilket i siffror var cirka 

321 000 hushåll (SCB, 2013). I Storbritannien är samma genomsnittliga bytesfrekvens 

cirka 20 procent (Konsumentverket, 2009).  
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För det tredje, i samband med avregleringen har nya krav börjat ställas på konsumenter. 

Kunskap om elmarknadens organisation, de olika avtalsmöjligheterna och debitering är 

några krav som ställs på konsumenter. Konsumenternas tillgång till information är 

avgörande för att kunna uppskatta framtida elkostnader och agera på ett ekonomiskt 

fördelaktigt sätt. De konsumenter som har kunskap och information om de alternativ 

som finns på marknaden, har större benägenhet att byta elavtal som är ett bättre 

alternativ för konsumenten. I en studie av Sturluson (2003) om byteskostnader på den 

svenska elmarknaden indikerar resultatet att hushållens aktsamhet till att byta 

elhandelbolag beror främst på byteskostnadernas storlek.  

 

Kunskap om byteskostnader på elmarknaden ges i samband med denna uppsats, och 

denna kunskap kan användas för att utforma styrmedel för att öka elkonsumenters 

mobilitet på elmarknaden. Uppsatsen bidrar även till den vetenskapliga litteraturen inom 

ämnesområdet byteskostnader, men skiljer sig något från tidigare litteratur gällande 

metodvalet för att beräkna byteskostnader. Sturluson (2003) och Ek och Söderholm 

(2008) beräknar konsumenters bytesbeteende och byteskostnader på den svenska 

elmarknaden (se utförligare i avsnitt 3.2.2), men tillämpar ekonometri för att analysera 

elkonsumenternas upplevda kostnad av att byta. I denna uppsats kommer Shy (2002) 

beräkningsmodell att tillämpas för att estimera byteskostnader på den svenska 

elmarknaden.  

1.2 Syfte 

Uppsatsen syfte är att estimera och analysera byteskostnader på den svenska 

elmarknaden. Byteskostnaderna beräknas för de 15 största elhandelsbolagen, baserat på 

antal kunder, i Sverige.  

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts för att kunna uppfylla syftet på ett tillfredställande sätt. De 

elhandelsbolag som inkluderas i studien har begränsats till de 15 största 

elhandelsbolagen utifrån deras respektive marknadsandel. Marknadsandel avser antalet 

kunder de största elhandelsbolag har och elhandelsbolagen som beaktas i denna studie 

har en marknadsandel på minst 1 procent. Självfallet finns det fler elhandelsbolag med 

färre antal kunder i Sverige, men de elhandelsbolag med färre kunder som inkluderas i 
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denna studie anses representera de mindre elhandelsbolagen väl. Sammantaget utgör de 

15 elhandelsbolagen cirka 80 procent av marknaden, vilket anses representativt.  

 

Ytterligare avgränsning är att denna uppsats kommer begränsas till lägenhetshushåll 

med en genomsnittlig årsförbrukning på 2 000 kWh. Det finns andra typer av hushåll 

med högre förbrukning, men dessa kommer inte att inkluderas i denna uppsats. Om alla 

typer av hushåll med högre förbrukning skulle inkluderas, skulle omfattningen bli 

alldeles för stor. Elavtalen som kommer att användas i beräkningen av hushållens 

byteskostnader begränsas till fastprisavtal med två bindningsperioder, rörligt avtal samt 

anvisade avtal. Dessa avtalstyper är de vanligaste elavtalen på den svenska elmarknaden 

(SOU, 2005).  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är fördelad på sju kapitel med följande innehåll. I kapitel ett har en inledning 

över uppsatsen ämnesområde och problemdiskussion framförts och syftet tillsammans 

med metod och avgränsningar presenterats för läsaren. Kapitel två är ett 

bakgrundskapitel som beskriver den svenska elmarknaden, framförallt aktörer som 

verkar på marknaden, prisbildningen på elavtal samt konsumentbeteende. I kapitel tre 

presenteras en litteraturöversikt över relevanta studier givet uppsatsens syfte. Kapitel 

fyra beskriver den teori som ligger till grund för att uppnå uppsatsens syfte där en 

definition av byteskostnader presenteras, hur byteskostnader uppkommer och vilka 

välfärdseffekter och förändringar i prisbildningen byteskostnader orsakar. I kapitel fem 

definieras och diskuteras den empiriska modell som ligger till grund för estimeringen av 

byteskostnader. Vidare i kapitlet diskuteras den kritik som finns mot modellen och den 

data som tillämpas presenteras. I kapitel sex redovisas de resultat som framkommit och 

en diskussion och analys över resultatet samt policyimplikationer framförs. Uppsatsen 

avslutas med kapitel sju som innehåller en slutsats och avslutande kommentarer baserat 

på empiriskt resultat.  
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KAPITEL 2 

ELMARKNADEN I SVERIGE 

 

 

 

 

Detta kapitel beskriver elmarknadens aktörer och syftar till att ge läsaren en förståelse 

för hur el produceras och distribueras inom Sverige. Vidare presenteras utbud, 

efterfrågan och prisbildning på den svenska elmarknaden. Kapitlet fortsätter med en 

överblick av elhandelsbolagens marknadsandelar och en beskrivning av de vanligaste 

elavtalen och deras prisvariation. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

konsumentbeteende på marknaden.  

2.1 Aktörer på den svenska elmarknaden  

Flera aktörer verkar på elmarknaden. Dessa kan delas upp i elanvändare, elproducenter, 

nätägare, elhandelsföretag samt elbörsen Nord Pool.  

 

i. Elanvändare 

Elanvändaren kan både vara en konsument och en näringsidkare som tar ut el från 

elnätet samt förbrukar den elenergi som genereras. En elanvändare har i allmänhet ett 

avtal med ett elhandelsföretag om köp av el samt ett avtal med en elnätsägare för 

nätanslutning. Elanvändaren betalar en nätavgift till elnätsägaren för anslutning och 

överföring av el (SOU, 2002).  

 

ii. Elproducenter 

Elproducenter producerar el och matar in elen inmatningspunkter i elnätet. 

Elproducenten äger produktionsanläggningar och kan sälja elen till elhandelsföretag, 

elbörsen (Nord Pool) eller direkt till elanvändare (Ibid).  

 

iii. Nätägare 

Elnätsägarna levererar överföringen av el och har över ansvaret att elen transporteras 

från produktionsanläggningar till elanvändarna. För att leverera elenergi måste 
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nätägarna ha ett tillstånd beviljat av Energimarknadsinspektionen för att bygga och 

driva starkströmsledningar. Överföringen av el sker via tre nivåer av nät: 

 

1. Stamnätet ägs av staten men förvaltas av Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät har 

ansvar för utbyggnad och drift av stamnätet samt för utlandsförbindelserna. 

Stamnätet sammanbinder stora produktionsanläggningar, regionnät och 

utlandsförbindelser.  

2. Regionnätet ägs i princip av de största företagen som är elproducenter, ett par 

stora kommuner och industrier. Transport av el från stamnätet till lokalnät och 

transport till elanvändare med stor förbrukning, exempelvis industrier, sker via 

regionnäten.  

3. Lokalnätet ägs av regionnätsföretagen eller mindre företag som har en lokal 

anknytning (Svenska Kraftnät, 2012). Elenergin distribueras via lokalnätet till 

elanvändare, exempelvis hushåll inom ett visst område (SOU, 2002)   

 

iv. Elhandelsbolag och balansansvariga 

Ett elhandelsbolag på den svenska elmarknaden kan både vara elleverantör, men även 

balansansvarig. Elhandelsbolaget köper el från elproducenter, på elbörsen eller har en 

egen produktion. Elhandelsbolaget kan således vara både en elleverantör och en 

elproducent (SOU, 2002).  

 

Enligt ellagen ska det för all el som produceras eller förbrukas finnas ett företag som är 

balansansvarigt. Ett elhandelsbolag eller en elproducent som är balansansvarig har som 

uppdrag att ha ett ekonomiskt ansvar och att löpande kontrollera att det råder balans 

mellan tillförsel och förbrukning av el. Balans skapas mellan tillförsel och förbrukning 

av el genom att den balansansvarige planerar sin produktion eller genom att handla med 

andra balansansvariga på elbörsen Nord Pool (Svenska Kraftnät, 2012).  

 

v. Elbörsen Nord Pool 

Marknadsplatsen för handeln med el är den nordiska elbörsen Nord Pool som omfattar 

alla nordiska länder utom Island. Elbörsen erbjuder standardavtal som gör det enklare 

för aktörerna på marknaden att göra affärer med varandra. Nord Pool har en 

spotmarknad, Nord Pool Spot, som är organiserar handel med el per timme fram till 

http://www.nordpoolspot.com/
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dagen före leveransen och en terminsmarknad för en långsiktig handel där marknadens 

aktörer kan säkra sitt elpris (Svenska Kraftnät, 2013).  

2.2 Den svenska elmarknaden 

I början av 1990-talet påbörjades omregleringsprocessen i Sverige då statligt ägda 

Vattenfall ombildades till aktiebolag. Redan innan 1990-talet förändrades verksamheten 

på elmarknaden. Det behov som tidigare funnits med stora utbyggnader av 

elproduktionssystemet minskade och efterfrågan på el ökade inte i lika stor omfattning 

som tidigare. Teknisk utveckling ledde till att kostnaderna för elproduktion minskade 

och sammantaget skapades förutsättningar för en konkurrenskraftig och effektiv 

elhandel (Ahlström, 2005).  

 

Den 1 januari 1996 infördes nya regler på elmarknaden som innebar att produktionen 

och handeln av el konkurrensutsattes. Syftet med omregleringen var att elanvändare 

skulle ha större valfrihet att välja elhandlare och skapa förutsättningar för att öka pris- 

och kostnadspressen inom den svenska elförsörjningen. De regleringar som fanns på 

marknaden som hindrade elhandel avskaffades, medan nätverksamheten fortsatte att 

regleras och övervakas (SOU, 2002). 

2.2.1 Elproduktionen i Sverige  

Den svenska elproduktionen framställs genom vatten- och kärnkraftverk, kolkondens 

och kraftvärme i fjärrvärmenäten och industrin. Dessutom baseras en del av 

elproduktionen på vindkraft, oljekondenskraft och gasturbiner (SOU, 2002).  

 

Större delen av elproduktionen i Sverige består av koldioxidfri vattenkraft och 

kärnkraft. Som figur 1 visar, uppgick vattenkraften till 78 Terrawattimmar (TWh) år 

2012, vilket är högre än medelvärdet av vattenkraftsproduktion som ligger på dryga 65 

TWh. Kärnkraften var den näst största elproduktionskällan och produktionen uppgick 

till dryga 61 TWh, vilket var en ökning från år 2011. Vindkraften hade ett uppsving 

under 2012 och slog nytt produktionsrekord då produktionen uppgick till 7 TWh. 

Byggandet av vindkraftverk har accelererat de senaste åren och idag uppgår den totala 

elproduktionen av vindkraft till drygt fyra 4 procent. Kraftvärme har inte lika stor 

utbyggnadstakt i procent som vindkraft, men som producerad energi är kraftvärme en 
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större produktionskälla. Tillsammans med biobränslen uppgick kraftvärmes andel till 7 

procent och den fossilbaserade elens andel uppgick till 3 procent av total produktion 

under 2012. Övrig värmekraft hade en lägre produktion under 2012 på grund av 

varmare väder och lägre elpriser. Produktionsnivån för övrig värmekraft uppgick till 

15,5 TWh. Sammantaget blev den totala årsproduktionen i Sverige cirka 162 TWh och 

innebar ett nytt produktionsrekord, vilket går att jämföra med 2011 års totala 

elproduktion på 147,5 TWh (Svensk Energi, 2013).  

 

 

Figur 1: Elproduktion i Sverige år 2012, TWh 

Källa: Svensk Energi (2013). 

2.2.2 Elanvändningen i Sverige  

I dagens samhälle är vi beroende av energi både för att värma och kyla våra hus och 

lägenheter. Energi behövs för belysning, transporter och apparater. För att producera 

och distribuera varor och tjänster som vi konsumenter behöver, krävs det att energi är 

tillgängligt (Energimyndigheten, 2013). El är ett framträdande energislag i Sverige och 

den totala elanvändningen under 2012 uppgick till 128 TWh, där den totala slutliga 

energianvändningen i Sverige uppgick till 377 TWh (Energimyndigheten, 2014).  

 

Den sektor som använde mest el under 2012 var bostads- och servicesektorn, följt av 

industrisektorn och transportsektorn. I den svenska industrisektorn låg elanvändningen 

på 52 TWh under 2012. Elanvändningen i transportsektorn och framförallt inom 

bantrafiken, som innefattar tunnelbane-, järnvägs- och spårvägstrafik, har varierat med 

Vattenkraft; 78 

Vindkraft; 7,2 

Kärnkraft; 61,4 

Övrig värmekraft; 

15,5 
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små variationer under 2000-talet. För personbilar i Sverige utgör 5,9 procent av totala 

4,4 miljoner bilar som går på förnyelsebar energi som gas, etanol samt el 

(Energimyndigheten, 2013).  

 

 I bostads- och servicesektorn har elanvändningen ökat stadigt från 1970-talet till mitten 

av 1990-talet, därefter har elanvändningen legat på en nivå på drygt 70 TWh. Under 

2012 låg den slutliga användningen av el i bostads- och servicesektorn på 72 TWh. 

Användningen av hushållsel har från 1970-talet fram till 2012 ökat från 9 till 22 TWh 

(Energimyndigheten, 2014). Under 1970- och 1980-talen ökade antal hushåll och även 

hushållsapparater, vilket kan förklara ökningen av hushållsel.  Utvecklingen går nu mot 

energieffektivare apparater, vilket innebär att energianvändningen minskar, dock har vi 

fler apparater och apparaternas funktioner ökar i hushållen, vilket går emot den 

effektiviseringstrend som råder (Energimyndigheten, 2013).  

 

Driftselen i lokaler, vilket är en sammanslagning av fastighets- och verksamhetsel, har 

ökat från 8 TWh till 30 TWh mellan åren 1970 och 2012 (Energimyndigheten, 2014). 

Fastighetsel är el för fasta installationer i byggnader som exempelvis hissar, ventilation 

och belysning och verksamhetsel innebär den elanvändning till verksamheter som 

bedrivs i byggnader, som datorer, belysning och apparater (Energimyndigheten, 2013).  

 

Elvärme i bostäder och lokaler ökade från 5 TWh till 29 TWh mellan 1970 och 1990. 

Efter 1990 har användningen av elvärme minskat och 2012 låg användningen av 

elvärme i bostads- och servicesektorn på 21 TWh (Energimyndigheten, 2014). Orsaken 

till att elvärmeanvändningen har minskat kan förklaras i och med de relativt höga 

elpriserna, vilket lett till att Bostads- och servicesektorn valt att byta till fjärrvärme, 

värmepump samt pellets (Energimyndigheten, 2013).  

2.2.3 Prisbildningen på elmarknaden 

Priset på el påverkas av flera faktorer och efter omregleringen av elmarknaden har 

prisbildningen blivit mer komplex och svårbedömd. Elpriset påverkas av faktorer på 

utbuds- och efterfrågesidan som bland annat tillgången på vatten i vattenkraftverken, 

kärnkraftsproduktionen, oljepriset och efterfrågan utomlands. Efter att elmarknaden 

konkurrensutsattes påverkas elpriset av finansiella och politiska händelser i Sverige, 

men även händelser i Europa och världen. Störningar i kraftproduktionen, problem med 
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överföring av kraft mellan Sverige och Norge och införande av elcertifikat och handel 

med utsläppsrätter påverkar också elpriset (Konsumentverket, 2010). I priset ingår även 

elskatt, moms, administrativa kostnader, ursprungsmärkning och övriga kostnader.  

 

Den största delen av konsumentpriset på el bestäms av elhandlarnas kostnad av att köpa 

eller producera el. Elhandlaren köper el via bilaterala avtal med elproducenter eller via 

elbörsen Nord Pool Spot. Har en elkonsument ett avtal om rörligt pris bygger priset 

främst på ett volymvägt spotpris. Ett avtal om fast pris däremot bygger på den kostnad 

som uppstår för elhandlaren att köpa el på terminsmarknaden justerat för kundens 

eluttagsprofil. I fastprisavtalen ingår det ytterligare en kostnad för områdesprissäkring 

och EPAD-kontrakt
1
 (Energimarknadsinspektionen, 2014a).  

 

Efter den 1 november 2011 är Sverige indelad i fyra geografiska elområden, se figur 2. 

Innan elområdesindelningen var Sverige ett eget prisområde. Elområdesindelningen 

genomfördes med flera syften, bland annat för att skapa gynnsammare förutsättningar 

för integrationen av de europeiska elmarknaderna och uppfylla rådande EU-lagstiftning. 

Ett annat syfte var att elområden bidrog till att underlätta var förstärkningar i stamnätet 

bör prioriteras. Områdesindelningen bidrar även till att med hjälp av prisbildningar som 

uppstår signalera om var nyetablering av elproduktion och var konsumtion borde ske 

(Ibid).  

 

Figur 2: Elområdesindelningen geografiskt 

Källa: Jäderberg (2011).  

                                                 
1
 EPAD-kontrakt är ett kontrakt för aktörer som vill säkra den exakta prisrisken i ett elområde. 

Kontrakten avräknas mot differensen mellan elområdets specifika spotpris och systempriset 

(Energimarknadsinspektionen, 2014a).  
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I Energimarknadsinspektionens rapport om effekterna av elområdesindelningen 

analyseras marknadsutvecklingen efter införandet av elområden 

(Energimarknadsinspektionen, 2014a). Rapporten konstaterar att prisutvecklingen och 

elmarknadens funktion inte bara beror på händelser som sker i Sverige, utan också 

händelser som uppstår av övriga knutna till Nord Pool-området och globala kriser.  

 

Elområdesreformen började diskuteras under andra hälften av 2010-talet, en period som 

till större delen präglades av högkonjunktur med hög efterfrågan på råvaror som 

exempelvis kol och gas, samt kraftiga prisuppgångar. Denna högkonjunktur följdes av 

en finanskris som världsekonomin inte har upplevt sedan 1920-talet. Effekterna av 

finanskrisen blev en utdragen lågkonjunktur med låg efterfrågan på flertalet råvaror, 

exempelvis kol och gas, som innan krisen var mycket eftertraktade. De globala 

bränslepriserna påverkades av finanskrisen och sjönk till en relativt låg nivå. Med en låg 

nivå på bränslepriser följer att prisnivån på el i norra Europa också blir låg. Detta för att 

det främst är kol- eller gasledade kraftverk som används som komplement till vind-, 

vatten- och kärnkraft som prissättande teknologi när förbrukningen av el når en 

förbrukningstopp (Ibid). 

 

Den växande kapaciteten av förnybar energiproduktion, som exempelvis vind-, sol- och 

vattenkraft, är ytterligare en faktor som påverkat elpriserna i Norden och Sverige. I 

Tyskland har kapacitetsutbyggandet av förnybar elproduktion påverkat de nordiska 

elpriserna, inte minst i södra Sverige och elområde 4. Där handlar den förnybara 

produktionen inte enbart om vindkraft, utan installationer av solkraft har haft en ökning 

(Ibid).  

2.3 Elhandelsföretag 

År 2013 fanns det cirka 120 elhandelsföretag på den svenska slutkundsmarknaden. 

Dock visar det totala antalet elhandelsföretag inte hela bilden av hur många elbolag 

elkonsumenten kan välja mellan då många små kommunala och lokala elhandlare är 

verksamma enbart i det egna närområdet (Energimarknadsinspektionen, 2014a).  

 

Figur 3 presenterar marknadsandelarna för de största elhandelsföretagen, baserat på 

deras respektive antal kunder. De tre största aktörerna, Vattenfall, E.ON och Fortums 

har tillsammans en marknadsandel på 42 procent. De svarade dessutom för nästan 80 
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procent av den totala elproduktionen i Sverige 2012 (Energimarknadsinspektionen, 

2013b).   Elhandelsbolagens marknadsandelar i figur 3 representerar närmare 80 procent 

av marknaden, och det är dessa 15 elhandelsbolag som kommer inkluderas i 

beräkningarna av byteskostnader på elmarknaden i Sverige.  

 

Figur 3: Elhandelsbolagens marknadsandel baserat på antal kunder  

Källa: Energimarknadsinspektionens data över elhandelsbolagens antal kunder och 

marknadsandelar (2013a), Vattenfall Årsredovisning 2013, Jämtkraft Årsredovisning 

2012, Telge Energi Årsredovisning 2012.  

2.4 Olika former av elhandelsavtal 

Elhandelsbolagen som verkar på den svenska elmarknaden erbjuder olika avtalstyper till 

konsumenter. Fastprisavtal med bindningstid, avtal med rörligt pris och anvisat 

prisavtal, eller ofta benämnt tillsvidarepris, är de vanligaste elavtalen (SOU, 2005). 

Nedan följer en presentation av de elhandelsavtal som ingår i denna uppsats, samt 

prisvariationer på de olika avtalstyperna för ett hushåll med en elförbrukning på 2 000 

kWh.  
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2.4.1 Fastprisavtal 

Elkonsumenter kan välja fastprisavtal, där bindningstiden oftast är mellan ett och fem 

år. Periodvis har kortare och längre bindningstid förekommit och hos ett flertal 

elhandelsbolag erbjuds avtal med fast pris som har en bindningstid på sex månader. 

Priset består ofta av både en fast årskostnad och en rörlig kostnad, relaterat till 

förbrukningen utöver övriga avgifter, energiskatt och moms. Denna typ av avtal har 

funnits sedan omregleringen av elmarknaden (Konsumentverket, 2010).  

 

I figur 4 och figur 5 visas jämförpriset för fastprisavtal med bindningstid på ett år 

respektive tre år för hushåll med årlig elförbrukning om 2 000 kWh. I jämförpriset ingår 

alla rörliga och fasta kostnader som årsavgift, normal skatt och moms, eventuell 

uppläggningsavgift, elpris, elcertifikatkostnad, påslag och eventuell fakturakostnad.  

 

Från perioden februari 2008 till oktober 2011 var elpriserna för fastprisavtal med 

bindningstid på ett år på samma nivå i hela Sverige. I och med elområdesreformen har 

elpriset för denna avtalstyp varierat i de fyra olika elområdena. Från perioden november 

2011 till och med mars 2014 har slutkundspriserna för fastprisavtal med ett års 

bindningstid varit konsekvent högre i elområde 4. I de två nordligaste elområdena 1 och 

2 har slutkundspriserna var något lägre jämfört med elområde 3. Medelpriset för 

fastprisavtal mellan februari 2008 till mars 2014 är 116,37 öre/kWh 

(Energimarknadsinspektionen, 2014b).  
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Figur 4: Jämförpris för fastprisavtal 1 år för hushåll med årlig elförbrukning på 2 

000 kWh (öre per kWh) 

Källa: Energimarknadsinspektionen (2014b).  

 

Fastprisavtal med en bindningstid på tre år har en liknande trend gällande 

elprisvariationen som fastprisavtal med bindningstid på ett år. I elområde 4 har elpriset 

för slutkunder varit högre jämfört med de övriga elområdena och slutkunder i elområde 

1 och 2 har haft ett något lägre elpris än slutkunder i elområde 3.  

 

Prisskillnaden mellan fastprisavtal har minskat sedan införandet av elprisområden och 

är inte lika stor som när elområdesreformen trädde i kraft. En förklaring till den 

minskade prisskillnaden är den kostnad som elhandlarna har för områdesprissäkring och 

att riskpremien för EPAD-kontrakt har minskat (Energimarknadsinspektionen, 2014a). 

Mellan februari 2008 och mars 2014 var medelvärdet på fastprisavtal med bindningstid 

på 3 år 115,83 öre/kWh (Energimarknadsinspektionen, 2014b). 
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Figur 5: Jämförpris för fastprisavtal 3 år för hushåll med årlig elförbrukning på 2 

000 kWh (öre per kWh) 

Källa: Energimarknadsinspektionen (2014b).  

2.4.2 Rörligt pris 

Avtal med rörligt pris har likt fastprisavtal funnits sedan omregleringen 

(Konsumentverket, 2010). Det finns två typer av rörliga avtal, tidsbestämda och 

löpande. Ett tidsbestämt avtal innebär att elanvändaren är bunden till elhandelsbolaget 

under den avtalade tiden och ett med ett löpande avtal kan elanvändaren bryta avtalet 

inom gränsen för uppsägningstiden. Det rörliga elpriset följer svängningarna på 

elbörsen Nord Pool (Energimarknadsinspektionen, 2014a).  

 

I figur 6 visas jämförpriset för avtal om rörligt pris för hushåll med årlig elförbrukning 

om 2 000 kWh. I jämförpriset ingår alla rörliga och fasta kostnader som årsavgift, 

normal skatt och moms, eventuell uppläggningsavgift, elpris, elcertifikatkostnad, påslag 

och eventuell fakturakostnad.  

 

Avtal om rörligt pris har en lägre prisskillnad mellan respektive elområde jämfört med 

fastprisavtal. Under enskilda månader, till exempel under våren och sommaren 2012, 

har det uppstått prisskillnader mellan elområde 4 och de andra områdena. Priset på 

rörliga avtal är på grund av avtalskonstruktionen starkt korrelerade med spotpriset. 
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Under våren och sommaren 2012 steg spotpriset i elområde 4 jämfört med de övriga 

elområdena. Medelpriset för rörligt avtal mellan februari 2008 till mars 2014 var 113,25 

öre/kWh (Energimarknadsinspektionen, 2014b). 

 

Figur 6: Jämförpris avtal om rörligt pris för hushåll med årlig elförbrukning på 2 

000 kWh (öre per kWh) 

Källa: Energimarknadsinspektionen (2014b).  

2.4.3 Anvisade avtal 

Anvisade avtal, också kallat avtal med tillsvidarepris, är ett avtal som normalt inte går 

att teckna. Konsumenter som inte har varit aktiv och gjort ett eget val av elhandlare och 

blir tilldelade ett anvisat avtal. Dock är det möjligt att aktivt binda ett anvisat avtal hos 

vissa elhandlare. Priset på anvisade avtal är generellt sett högre än andra avtalsalternativ 

och beskrivs som ett trögrörligt pris som följer utvecklingen på Nord Pool 

(Konsumentverket, 2010).  

 

I figur 7 visas jämförpriset för anvisade avtal för hushåll med årlig elförbrukning om 2 

000 kWh. I jämförpriset ingår alla rörliga och fasta kostnader som årsavgift, normal 

skatt och moms, eventuell uppläggningsavgift, elpris, elcertifikatkostnad, påslag och 

eventuell fakturakostnad.  
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I elområde 4 tenderar prisnivån för anvisade avtal att vara något högre från och med 

elområdesindelningen år 2011. De övriga elområdena, elområde 1 till 3, har en något 

lägre prisnivå för anvisade avtal. Mellan februari 2008 och mars 2014 hade anvisade 

avtal det högsta medelpriset av de fyra avtalstyperna med ett medelpris på 139,29 

öre/kWh (Energimarknadsinspektionen, 2014b).   

 

Figur 7: Jämförpris avtal om anvisat avtal för hushåll med årlig elförbrukning på 

2 000 kWh (öre per kWh) 

Källa: Energimarknadsinspektionen (2014b).  

2.4.4 Total kostnad 

Energimarknadsinspektionens rapport om effekterna av indelningen av elområden 

(2014a) inkluderar beräkningar av totalkostnaden för elhandel per avtalstyp och 

prisområde för elkunder med en årlig elförbrukning på 2 000 kWh. Beräkningarna 

presenteras i tabell 1. Beräkningarna indikerar att elkunder i elområde 4 har en högre 

totalkostnad för alla avtal än kunder i elområde 1 till 3. Kostnaden för en kund med 

anvisat avtal är högre än övriga avtal.  
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Tabell 1: Totalkostnad per avtalstyp med elförbrukning på 2 000 kWh per år, 

2013 (kronor) 

  Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4 

Fast pris 1 år 2130 2130 2149 2192 

Fast pris 3 år 2106 2107 2126 2173 

Rörligt pris 2103 2105 2114 2137 

Anvisat pris 2732 2735 2722 2788 

Källa: Energimarknadsinspektionen (2014a). 

 

Tabell 1 kan jämföras med konsumenters årskostnader per avtalstyp med elförbrukning 

på 2 000 kWh för samtliga elhandelsbolag i de olika elområdena, som presenteras i 

avsnitt 5.4.3. Tabell 1 kan ses som en genomsnittlig kostnad för de olika avtalstyperna 

för en typkund i de olika elområdena, medan årskostnaderna som används i denna 

uppsats ger en bild av kostnaden som en elkonsument har genom att ha avtal hos något 

av de 15 största elhandelsbolagen i Sverige under april 2014. 

2.5 Konsumentbeteende och rörlighet på elmarknaden 

Kunskap om elmarknadens organisation, de olika avtalsmöjligheterna och debitering är 

områden som elkonsumenter måste införskaffa. Flera konsumenter upplevt till exempel 

att det är svårt att veta vilka roller de olika aktörerna på elmarknaden har, bland annat 

har skillnaden mellan elhandelföretag och nätföretag varit svår att förstå. 

Konsumenternas tillgång till information är avgörande för att kunna uppskatta framtida 

elkostnader och agera på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. De konsumenter som har 

kunskap och information om de alternativ som, har större möjlighet att utvärdera 

desamma och finna en lämplig avtalsform. Som en konsekvens kan konsumenternas 

benägenhet att byta elavtal öka (Konsumentverket, 2010). 

 

Under 2012 var det över 1,7 miljoner hushållskunder som var aktiva på den svenska 

elmarknaden, vilket innebär att de antingen bytte elhandelsbolag eller tecknade nytt 

avtal hos samma elhandelsbolag (Energimarknadsinspektionen, 2013b). I tabell 2 

presenteras antalet och andelen av hushållskunder som bytt elhandelsbolag mellan 2006 

och 2012. Under 2012 låg bytesfrekvensen för samtliga hushåll på 9,9 procent, vilket 

var cirka 321 000 hushåll. Under 2011 var motsvarande siffror 12 procent, cirka 387 

000 hushåll. Andelen hushåll som bytt elhandlare har således minskat mellan åren 2011 

och 2012. Mellan åren 2008 och 2009 ökade antalet hushåll som bytte elhandelsbolag 
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anmärkningsvärt, antal hushåll som bytte ökade med över 100 000 hushåll, från cirka 

311 000 hushåll till 412 000 hushåll.  

 

Tabell 2: Hushåll som bytt elhandelsbolag mellan 2006 och 2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Samtliga 

hushåll 

250 387 335 912 311 512 411 966 407 911 386 791 320 921 

Procent 8,1 11,3 10,6 13,4 13 12 9,9 

Källa: (SCB, 2006; SCB, 2007; SCB, 2008; SCB, 2009; SCB, 2010; SCB, 2011; SCB, 

2012).  

 

För hushåll med en elanvändning motsvarande 2 000 kWh eller lägre, låg andelen 

hushåll som bytt elhandelsföretag på 8,5 procent och antalet hushåll var 48 539. Den 

huvudsakliga anledningen till varför hushåll med en elförbrukning på 2 000 kWh eller 

lägre bytt elhandlare berodde på lägre priser. Mellan åren 2006 och 2007 ökade 

bytesfrekvensen med över 7 procent och antalet hushåll som bytte elhandelsbolag med 

elanvändning på 2 000 eller lägre kWh ökade med över 10 000 hushåll, från cirka 

38 000 hushåll till cirka 49 000 hushåll.  

 

Tabell 3: Hushåll som bytt elhandelsbolag med elanvändning på 2 000 kWh eller 

lägre mellan 2006 och 2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal 

hushåll 

37 863 48 591 40 909 40 763 41 389 41 852 48 539 

Procent 5,5 12,6 9,7 8,8 9 9,5 8,5 

Källa: (SCB, 2006; SCB, 2007; SCB, 2008; SCB, 2009; SCB, 2010; SCB, 2011; SCB, 

2012).  

 

Mellan åren 2006 och 2012 har bytesfrekvensen i Sverige varierat under tiden, men 

ligger i allmänhet på en nivå mellan 5 till 15 procent per år. Frekvensen av att byta 

elhandelsbolag i Sverige anses ligga på en god nivå ur ett internationellt perspektiv. 

Dock tåls bytesfrekvensen att jämföras med bytesfrekvensen i Storbritannien, där den 

genomsnittliga nivån av att byta elhandelsbolag ligger på cirka 20 procent 

(Konsumentverket, 2009).  
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Figur 8: Bytesfrekvensen i procent (%) för samtliga hushåll och hushåll med en 

elanvändning på 2 000 eller lägre kWh under åren 2006 till 2012 

Källa: (SCB, 2006; SCB, 2007; SCB, 2008; SCB, 2009; SCB, 2010; SCB, 2011; SCB, 

2012).  
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KAPITEL 3 

VETENSKAPLIG LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

 

 

3.1 Sökmetod 

Litteratur som tillämpas i detta kapitel har hämtats från ett antal sökmotorer. 

Sökmotorer som använts är Primo, Web of Science, Google Scholar och Business 

Source Elite (Ebsco). Artiklar har framförallt hämtats genom andra författare som har 

refererat och hänvisat till tidigare forskning. I sökmotorn Web of Science har litteratur 

hittats då det finns en bra funktion där det är möjligt att se hur många och vilka artiklar 

som citerar och refererar till en specifik artikel. Funktionen har underlättat i sökandet av 

att hitta relevant litteratur.  

 

De sökord som författaren har tillämpat i ovan nämnda sökmotorerna är:  

Switching costs, switching costs energy, switching costs energy market, switching 

behavior, switching costs electricity, switching costs*energy, switching 

behavior*energy*market, switching behavior*electricity, consumer behavior*energy, 

consumer behavior*energy*Sweden 

3.2 Aktuell forskning 

I denna del presenteras aktuell forskning inom det berörda ämnet. Litteraturen som 

presenteras är uppdelade i tre block där det första blocket är forskning inom ämnet 

byteskostnader ur ett teoretiskt perspektiv. Block två är artiklar som tillämpar teori och 

metoder för att beräkna byteskostnader på en specifik marknad och block tre är studier 

inom ämnet konsumentbeteende och elanvändning på den svenska elmarknaden. 

Anledningen till blockuppdelningen bygger på att få en djupare förståelse för teoridelen 

av byteskostnader, hur tidigare forskning har tillämpat den teori som finns inom ämnet 

och vilka metoder som använts för att beräkna och analysera byteskostnader på olika 

marknader. Det sista blocket inkluderas för att få en överskådlig bild av hur svenska 
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elkonsumenter värderar sin elanvändning och hur konsumenters beteendemönster ser ut 

på marknaden. 

3.2.1 Byteskostnader ur ett teoretiskt perspektiv 

Klemperer (1987b) använde en kvantitativ metod och analyserade hur jämvikten i 

period två beror på marknadsandelar i period ett. Jämvikt i period ett kan därefter räknas 

ut. Författaren antar således en marknad med två perioder och två differentierade 

produkter (duopol). Konsumenter upplever inlåsningseffekter från deras 

konsumtionsval i den första perioden när de ska välja produkt i den andra perioden. 

Inlåsningseffekter uppstår på grund av de byteskostnader som finns av att byta produkt i 

den andra perioden. De differentierade produkterna är substitut, men kostnaden för att 

byta är relativt hög. Detta kan leda till att konsumenter behåller produkten de hade i den 

första perioden istället för att byta i större utsträckning än vad som annars skulle vara 

fallet. Resultatet indikerar att om företag inte tar samma pris i de två perioderna 

kommer företag att öka priser i period två och utnyttjar inläsningseffekterna. 

Byteskostnader kan även öka eller minska företagets totala vinst sett över tiden
2
 och om 

andelen konsumenter som bytt tidigare mellan perioderna ökar, kommer marknadens 

konkurrenskraft att öka. Däremot, om alla konsumenters tidigare byteshistorik förblir 

konstant, kommer priser och vinster vara högre i period ett och två än i en marknad som 

är identisk, men utan byteskostnader.  

 

Shy (2002) analyserar hur priser och marknadsandelar kan användas för att beräkna 

byteskostnader. En del förenklingar krävs för att modellen ska vara tillämpningsbar. 

Grundantaganden i modellen är att konsumenters efterfrågan är fullständigt inelastisk 

och leverantörer känner till att konsumenterna har byteskostnader. Shy (2002) påpekar 

att denna beräkningsmodell inte kräver någon ekonometri, vilket skiljer sig från ett 

flertal empiriska studier över estimeringar av byteskostnader. Istället beräknas 

byteskostnader med direktuträkningar från observerade priser och marknadsandelar. 

Modellen presenteras först för en marknad med endast två leverantörer för att därefter 

expandera till flera leverantörer. Vidare beräknas byteskostnaders storlek på finska 

bankmarknaden och israeliska marknaden för mobiltelefoner. Författarens resultat på 

                                                 
2
 I tidigare studier av Klemperer (1984, 1987a) kunde författaren dra slutsatsen att detta är fallet även i 

marknader med byteskostnader utan differentierade produkter. 
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bankmarknaden i Finland är att stora banker har kunder som upplever höga 

byteskostnader, medan mindre banker har kunder med inga byteskostnader. På 

mobilmarknaden i Israel finner Shy (2002) att byteskostnader inte överstiger priset på 

mobiltelefonen, vilket möjligtvis återspeglar det faktum att kunder tenderar att 

uppgradera sina mobiltelefoner vid ett byte av leverantör.  

3.2.2 Tillämpning teori och metod  

Carlsson och Löfgren (2006) undersöker byteskostnader på den svenska flygmarknaden. 

Syftet med studien är att estimera byteskostnader för inrikesflyg på olika rutter i Sverige 

mellan 1992 till 2002. Författarna testar även om flygbolagens bonusprogram påverkar 

byteskostnader, det vill säga ifall kostnaderna ökar eller minskar. Shys (2002) metod för 

att estimera byteskostnader tillämpas av författarna som argumenterar för metoden då 

det är möjligt att beräkna byteskostnader på en marknad med begränsad information. 

Pris och passagerardata hämtas från sju inrikesturer i Sverige. Data som tillämpas är 

passagerardata för varje flygbolag som hämtas från Luftfartsverket, och priserna som 

tillämpas är listpriser, med andra ord priser som publicerades i flygbolagens tidtabeller. 

Resultatet indikerar att det existerar byteskostnader på flygmarknaden. Faktorer som 

antalet avgångar, vilken flygplats som används, flygbolagets rykte samt om det finns ett 

bonusprogram eller inte påverkar beräkningen av byteskostnader. Kvalitetsskillnader är 

således en avgörande faktor för människors bytesbeteende.  

 

Ek och Söderholm (2008) undersöker svenska hushålls bytesbeteende mellan 

elleverantörer. Syftet med artikeln är att analysera hushållens bytesbeteende och 

möjligheter att omförhandla elavtal. Författarna skickar ut 1 200 frågeformulär till ett 

slumpmässigt urval av svenska hushåll och skiljde inte åt mellan villahushåll eller 

lägenhetshushåll. Av 1 200 respondenter svarade 536 personer. Svaren analyserades 

genom att tillämpa ekonometri för att förklara hushållens bytesbeteenden och 

omförhandlingsbeteende. Författarna finner att både ekonomiska och psykologiska 

faktorer förklarar hushållens aktiviteter på elmarknaden. Konsumenter som har 

potentiellt stora fördelar med att vara aktiv i sitt beteende, är också mer benägna att 

ändra sitt beteende. Konsumenter med mindre potentiella fördelar är mindre benägna att 

byta elleverantör eller omförhandla sina elavtal. Författarna drar även slutsatsen att 

respondenter med relativt höga sökkostnader är mindre benägna att vilja byta 

leverantör. Ett annat resultat är att transaktionskostnader är verkliga kostnader och det 
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är mycket osannolikt att det skulle vara ekonomiskt effektivt att förmå alla hushåll att 

byta. Den generella åsikten uttryckt av beslutsfattare att det genomsnittliga svenska 

hushållet inte är tillräckligt aktiva när det gäller att söka och byta mellan leverantörer på 

elmarknaden menar författarna att denna generalisering inte bör vara sann. 

Bytesfrekvensen var ungefär 30 procent under fem år och detta borde inte ses som ett 

misslyckande.  

 

Salies (2007) estimerar byteskostnader på den brittiska elmarknaden efter att den 

avreglerats. Han noterade att elkonsumenter stannade kvar hos det ledande företaget 

som hade monopol innan avregleringen, trots att de nyetablerade elbolagen erbjöd 

attraktiva avtal och rabatter. Syftet med artikeln är att beräkna byteskostnader på den 

brittiska elmarknaden. Byteskostnader beräknas i 14 regioner i Storbritannien och 

inkluderar ledande samt nyetablerade elbolag beträffande marknadsandelar. Författaren 

kommer fram till att byteskostnader är höga på den brittiska elmarknaden. I marknader 

med förskottsbetalning visade resultatet att nyetablerade företag kan behålla sina 

befintliga kunder. Detta tyder på att nya aktörers konsumenter skulle uppskatta att 

kostnaden att byta till ledande elbolag är för högt i förhållande till det värde som 

konsumenterna uppskattar för ledande bolag. För konsumenter som inte har 

förskottsbetalning är kostnaderna för att byta negativa, därmed är fler konsumenter 

benägna att byta tillbaka till sin standardleverantör eller till andra ledande och 

etablerade elbolag.  

 

Likt Ek och Söderholm (2008) utför Sturluson (2003) en studie om konsumenters sök- 

och byteskostnader på den svenska elmarknaden. Sturluson (2003) menar att den låga 

nivån för att byta på elmarknaden, tillsammans med bytesbeteende och prisspridning, 

utgör att byteskostnader är av vikt på elmarknaden. Syftet med studien är att undersöka 

om konsumenters beteenden kan påverka sök- och byteskostnader och hur dessa 

kostnader är fördelade över svenska hushåll. Författaren använder data från en 

enkätstudie om konsumenters beteenden på elmarknaden utförd av SCB i februari och 

mars 2000. Urvalet bestod av 986 hushåll som intervjuades om deras elval samt 

bakgrundsfaktorer som kön, inkomstnivå, ålder och bostadsort. Variabeln utbildning 

utelämnas, vilket ses som är en viktig socioekonomisk variabel. Författaren, likt Ek och 

Söderholm (2008), använder en ekonometrisk metod för att estimera valet av att byta 

elleverantör samt hushållens bytesbeteende på marknaden. Resultatet indikerar att 
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hushållens aktsamhet till att byta elleverantör beror främst på byteskostnader. Den 

genomsnittliga förväntade byteskostnaden är tio gånger större än den förväntade vinsten 

av att byta och den genomsnittliga förväntade sökkostnaden är större än den förväntade 

vinsten av att söka. Aktiva elkonsumenter troligen kommer reagera på förändringar i 

kostnaden för att byta leverantör medan passiva konsumenters reaktion är obetydlig. En 

minskning i kostnaden för att söka information har en marginell påverkan på potentiella 

bytare, däremot en minskning i kostnaden för att byta påverkar aktiva konsumenter mer. 

Författaren menar att båda kostnaderna är beroende av varandra och båda är viktiga i en 

bytesprocess.  

3.2.3 Konsumentbeteende på den svenska elmarknaden 

Vassileva m.fl. (2012) undersöker och analyserar konsumenters beteendemönster på 

elmarknaden samt konsumenters energikonsumtion. Syftet med studien är att få en ökad 

förståelse för elkonsumenters beteende och vad det skulle innebära om man utvecklade 

efterfrågeresponsstrategi på marknaden. Författarna använder sig av en enkätstudie som 

skickades ut till 2 000 hushåll i den svenska staden Växjö, där 1 000 av respondenterna 

bor i fristående hus och 1 000 bor i lägenhet. Lägenhetshushållen selekterades utifrån 

inkomstbaserade områden som kategoriserades som låg, mellan och hög. Hushållen 

hade även tillgång till en hemsida som gjorde det möjligt för hushållen att kontrollera 

att deras dagliga elkonsumtion och jämföra dagens elförbrukning från tidigare år och 

månad. Vassileva m.fl. (2012) använder sig av komparativ analys och jämför svaren 

från lägenhetshushållen och svaren från villahushållen, samt svaren från de olika 

inkomstområdena bland hushåll boende i lägenhet. Resultatet indikerar att kunskap om 

elkonsumenters preferenser innan återkoppling om deras elkonsumtion är av betydelse. 

Kommunikation under en längre tid mellan konsumenter, energibolag och andra parter 

är viktig, speciellt vid en implementering av efterfrågeresponsstrategi, då konsumenters 

åsikter kan förändras över tid. Det är även skillnader mellan villahushåll och 

lägenhetshushåll. Konsumenter boende i lägenhet vill generellt öka sin kunskap om el 

och minska sin elförbrukning. Villahushåll däremot har en bättre kunskap om 

energirelaterade frågor och deras elförbrukning än konsumenter boende i lägenhet.   

 

I studien av Lindén m.fl. (2006) undersöker författarna svenska bostäders elkonsumtion 

och effektiva samt ineffektiva beteenden. Syftet med studien är att undersöka möjliga 

policystyrmedel och styrmedels kombinationer för att minska elkonsumtionen i svenska 
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bostäder. För att uppfylla syftet på bästa sätt skickas en enkätstudie ut till 600 svenska 

hushåll med 69 frågor i en stor svensk stad. Dessa 600 hushåll delas upp i sex grupper 

som definierades utifrån ålder och bostadstyp. Resultatet i studien indikerar att 

elkonsumenter efterfrågar mer information om deras beteende och energianvändning i 

hemmet, mer information om energisnåla teknologier och information om 

bonusprogram för att minska sin elkonsumtion. Nya trender inom energiförbrukning 

och livsstilstrender är viktiga för konsumenter. För att minska elkonsumtionen med 

hjälp av policystyrmedel anser Lindén m.fl. (2006) att det behövs en utveckling och 

förnyelse av policyinstrument samt bättre definition av konsumentgrupper som 

exempelvis boendes anställningsavtal och ålder på bostäder.  

 

Ek och Söderholm (2010) undersöker de svenska hushållens elkonsumtion, och studien 

fokuserade främst på den information som finns tillgänglig för svenska hushåll att ändra 

sitt beteende gällande sin elkonsumtion. Studiens syfte är att analysera och estimera de 

svenska hushållens vilja att öka sin ansträngning för att minska sin elkonsumtion och 

därmed spara el. Författarna presenterar en hypotes att ekonomiska motiv
3
, sociala 

normer, individers syn på miljön och socioekonomiska faktorer
4
 är faktorer som 

påverkar viljan hos hushåll att vidta ytterligare åtgärder för att spara el. De empiriska 

resultaten analyseras utifrån en enkätstudie som skickades till 1 200 slumpmässigt 

utvalda svenska hushåll, och författarna skiljer inte åt hushåll som bor i lägenhet eller 

hushåll i fristående hus. Författarna utför en ekonometrisk analys med hjälp av en 

”ordered probit” regressionsmodell. Resultatet visar att kostnader är av vikt gällande 

hushålls sparsamhet av elförbrukningen. Hushåll med höga elkostnader har en hög vilja 

att öka ansträngningen för att minska elförbrukningen jämfört med hushåll som har låga 

elkostnader. Vidare resultat är att hushåll med höga upplevda transaktionskostnader är 

mindre benägna att minska elkonsumtionen. Medvetenhet om miljöhänsyn är en faktor 

som påverkar hushåll att minska sin elkonsumtion och därmed spara el. Även sociala 

interaktioner som ger en föreställning i vilken utsträckning andra hushåll försöker 

minska sin elkonsumtion kan påverka ens egen vilja att minska elanvändningen. 

Socioekonomiska faktorer är inte statistiskt signifikant enligt resultatet och påverkar 

                                                 
3
 Kan vara de upplevda personliga uppoffringarna i samband med aktiviteter för att spara el samt 

storleken på de potentiella kostnadsminskningarna efter dessa aktiviteter (Ek och Söderholm, 2010). 

4
 Exempel kan vara utbildning, inkomst, ålder och kön (Ek och Söderholm, 2010). 
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alltså inte hushållens vilja att minska elanvändningen. Tabell 4 summerar den forskning 

som inkluderats i detta kapitel. 

 

Tabell 4: Litteraturöversikt av relevant litteratur inom ämnet byteskostnader 

3.3 Diskussion baserat på litteraturöversikten  

Konsumentbeteende på energimarknader, studier med estimeringar av byteskostnader 

och teori om byteskostnader är ämnen där det finns ett omfattande urval av tidigare 

forskning. Att estimera sök- och byteskostnader på marknader som mobiltelefoni, bank 

och flyg är vanligare än att estimera den typen av kostnader på elmarknaden, där 

tidigare litteratur är tunnsått. Litteratur som behandlat sök- och byteskostnader på 

elmarknaden (Ek och Söderholm, 2008; Salies, 2007; Sturluson, 2003) har två artiklar 

(Ek och Söderholm, 2008; Sturluson, 2003) använt enkätundersökningar och 

Författare Objektiv Metod Resultat 

Carlsson 

och Löfgren 

(2006) 

Estimera byteskostnader på 

svenska flygmarknaden 

mellan 1992 och 2002 

Shy (2002) Byteskostnader finns. Skillnad i 

kvalité avgörande faktor för 

konsumenter. 

Ek och 

Söderholm 

(2008) 

Estimera svenska hushålls 

bytesbeteende mellan 

elleverantörer 

Binär probit 

regressionsmodell 

Konsumentaktivitet avgörande för 

omförhandling av avtal. 

Transaktionskostnader är verkliga 

kostnader. 

Ek och 

Söderholm 

(2010) 

Estimera svenska 

konsumenters vilja att 

minska sin elförbrukning 

Ordered probit 

regressionsmodell 

Kostnader, transaktionskostnader, 

miljöhänsyn, sociala interaktioner 

påverkar konsumenters vilja att 

minska elförbrukningen. 

Klemperer 

(1987b) 

Konkurrenskraft i 

marknader med endast två-

perioder och 

byteskostnader på dessa 

marknader 

Matematisk metod Marknader med byteskostnader 

utnyttjar inlåsningseffekter hos 

konsumenter. 

 

Lindén m.fl. 

(2006) 

 

Svenska hushålls 

elkonsumtion, effektivitet, 

ineffektivitet och 

policystyrmedel 

Kvalitativ metod Information och trender viktiga 

faktorer för minska elkonsumtion. 

Utveckla policymedel. 

Salies 

(2007) 

 

Estimera byteskostnader på 

den brittiska elmarknaden 

Utveckling av Shy 

(2002) 

Byteskostnader är höga på den 

brittiska elmarknaden. 

Shy 

(2002) 

Utveckla modell för att 

beräkna byteskostnader på 

olika marknader 

Matematisk metod Kunder hos större leverantörer har 

högre byteskostnader och kunder hos 

mindre leverantörer har mindre 

byteskostnader. 

Sturluson 

(2003) 

Sök- och byteskostnader på 

den svenska elmarknaden 

Binär probit 

regressionsmodell 

Byteskostnader största orsaken till 

att inte byta. Konsumentaktivitet 

avgörande för byte. 

Vassileva 

m.fl. 

(2012) 

Konsumenters beteende 

och konsumtion på svenska 

elmarknaden 

Komparativ analys 

 

Kommunikation och information om 

konsumenters beteende efterfrågas. 

Skillnader mellan olika 

hushållstyper. 
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ekonometriska metoder för att beräkna marknadens byteskostnader.  Två artiklar 

(Salies, 2007; Carlsson och Löfgren, 2006) använder sig av Shys (2002) 

beräkningsmodell för att beräkna byteskostnader, där Salies (2007) estimerar 

byteskostnader på den brittiska elmarknaden och Carlsson och Löfgren (2006) estimerar 

byteskostnader på den svenska flygmarknaden. Oavsett vilken metod som tillämpas för 

estimeringen av byteskostnader så är resultatet att det finns byteskostnader på 

marknaderna. Konsumentaktivitet och kostnader för att byta påverkar byteskostnader 

samt Carlsson och Löfgren (2006) fann att kvalitetsskillnader på den svenska 

flygmarknaden är avgörande för individers bytesbeteende.  

 

För att förstå konsumentbeteendet på den svenska elmarknaden utförde samtliga artiklar 

(Ek och Söderholm, 2010; Lindén m.fl., 2006; Vassileva m.fl., 2012) enkätstudier för 

att sedan analysera resultatet med hjälp av ekonometri (Ek och Söderholm, 2010) eller 

genom kvalitativ analys (Lindén m.fl., 2006; Vassileva m.fl., 2012). Dessa tre artiklar 

analyserar svenska hushållens beteende och förbrukning av el, men har olika fokus i 

sina artiklar och därmed annorlunda resultat. Att minska elförbrukningen är något 

konsumenter strävar efter att uppnå är en generell slutsats som kan dras i alla studier. Ek 

och Söderholm (2010) hittade att kostnader, transaktionskostnader, miljöhänsyn och 

kunskap om andras försök att minska elförbrukningen påverkar konsumenters vilja att 

minska sin elanvändning. Lindén m.fl. (2006) hittade att information om konsumenters 

elkonsumtion i dagsläget påverkar hur konsumenter ska kunna minska sin 

elförbrukning. Även trender inom livsstil och energisparande, nya teknologier 

utvecklade för att minska elförbrukningen och bonusprogram är viktiga för 

konsumenter. Vassileva m.fl. (2012) resultat visade att konsumenters kommunikation 

mellan energibolag och andra parter är viktig i syfte att minska sin elförbrukning. 

Kommunikationen är av betydelse då konsumenters preferenser och åsikter kan 

förändras över tiden.  

 

Få studier har undersökt byteskostnader på den svenska elmarknaden. Sturluson (2003) 

undersökte sök- och byteskostnader på den svenska elmarknaden och använde sig utav 

en enkätstudie och tillämpade en ekonometrisk metod. Denna uppsats kommer att 

använda sig av Shys (2002) beräkningsmodell för att beräkna byteskostnader på den 

svenska elmarknaden. Att tidigare forskning har beräknat byteskostnader på elavtal på 

en annan marknad än den svenska marknaden samt använt den metod som denna 
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uppsats ska tillämpa (Salies, 2007), ger indikationer på att det ska vara möjligt att 

använda Shys (2002) metod även på den svenska elmarknaden. Även att metoden har 

använts i tidigare studier på andra marknader (till exempel i studier som Spegel (2009), 

Kratz och Wetterholm (2005), Carlsson och Löfgren (2007) samt Harryzon och Zhao 

(2013)) för att beräkna byteskostnader och resultatet har varit tillfredställande är 

beaktansvärt för denna uppsats. Denna uppsats med syfte att estimera byteskostnaders 

storlek på svenska elmarknaden med hjälp av Shys (2002) modell, kommer således vara 

ett bidrag till redan existerande forskning inom området byteskostnader.  
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KAPITEL 4 

TEORI 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Syftet är att 

definiera vad byteskostnader är, hur de uppkommer och ge läsaren en djupare förståelse 

för vilka effekter byteskostnader har på välfärd och pris på olika marknader. 

4.1 Hur uppstår byteskostnader? 

Byteskostnader är den kostnad som uppstår när konsumenter som köpt en vara eller 

tjänst från ett företag byter till en konkurrerande leverantörs produkt. För en konsument 

innebär kostnaden reducerade incitament att byta leverantör av en vara eller tjänst. 

Byteskostnader är inte alltid monetära kostnader, exempelvis i form av avgifter, utan 

kan också vara kostnader som tid, stress och motvilja av administrativa uppgifter som 

pappersarbete (Pomp och Shestalova, 2007). Exempel på byteskostnader är att avsluta 

ett konto hos en bank för att öppna ett nytt konto hos en konkurrerande bank, lära sig 

funktioner på en dator med annat operativsystem efter att redan ha lärt sig ett annat 

system och flygbolagens bonusprogram som belönar kunder som fortsätter att flyga 

med samma bolag (Beggs och Klemperer, 1992).  Ett annat exempel på byteskostnader 

är elanvändare som kan uppleva dessa kostnader av att byta elhandelsbolag.  

 

Enligt Klemperer (1995), uppkommer byteskostnader på grund av konsumentens 

önskan att dennes investering ska vara kompatibel med tidigare investeringar.  

Klemperer (1995) menar att dessa investeringar kan vara fysiska i form av utrustning 

eller att inrätta och utveckla en relation, en informativ investering i kunskap om 

produktens funktion och dess karaktäristiska drag, där konsumenten genomgår en 

inlärningsperiod för att lära sig den nya varan, och en artificiellt skapad investering. 

Denna typ av investering sker när konsumenten köper en kostsam första enhet för att 

sedan kunna köpa efterföljande enheter billigare. Även tidigare investeringar i form av 

psykologiska investeringar är en orsak till uppkomsten av byteskostnader.   
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Utifrån källorna till uppkomsten av byteskostnader kan byteskostnader, enligt 

Klemperer (1995), delas in i följande kategorier: 

4.1.1 Vikten av kompabilitet med existerande utrustning 

Det finns i dagsläget många produkter som är utvecklade så att köparen blir lojal till en 

viss produkt och leverantör. Detta kan bero på att den existerande utrustningen endast är 

kompatibel med material och produktdelar som är utformade och sålda av samma 

företag eller produktserie. Kameror är ett exempel på en produkt som måste vara 

kompatibel med objektiv och utrustning.  

4.1.2 Transaktionskostnader vid leverantörsbyte 

Transaktionskostnader uppstår när en konsument väljer att initiera ett nytt avtal med en 

leverantör samt de tillkommande kostnader av att avsluta ett pågående avtal. 

Exempelvis, två banker kan erbjuda konton med identiska kontovillkor, men det 

existerar höga transaktionskostnader av att avsluta ett konto med en av bankerna för att 

öppna ett nytt konto hos den konkurrerande banken. Liknande kan det bli kostsamt för 

konsumenten att byta elhandelsbolag.  

4.1.3 Lärandekostnader 

Ett flertal produkter är komplexa och kräver kunskap för att användas. 

Lärandekostnader kan definieras som den kostnad som påverkar en konsument av att 

försöka uppnå samma tillfredställelse av en ny vara, som den gamla. Exempelvis ett 

flertal datortillverkare tillverkar maskiner som är funktionellt identiska, men 

konsumenter som har lärt sig att använda och investerat i en leverantörs produktserie, 

har starka incitament att fortsätta köpa från samma leverantör. Detta för att 

konsumenten redan vet hur produkten fungerar. Således, har konsumenten lagt ner tid 

på att lära sig en produkt är det enklast att fortsätta använda samma produktserie, trots 

att konsumenten vet att funktionellt identiska produkter av samma kvalité existerar.   

4.1.4 Osäkerhet gällande produktens kvalité 

Har en konsument använt en produkt en gång och vet att denne produkt fungerar för 

konsumenten, är det säkrast att fortsätta använda samma produkt. Med andra ord är 
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denna kostnad den risk som uppstår om exempelvis en elkonsument väljer att testa ett 

nytt elhandelsbolag som konsumenten inte vet säkert är ett bättre alternativ än det gamla 

alternativet. Ett annat exempel är värktabletter som konsumenter tenderar att använda 

samma varumärke. Detta för att istället undvika att testa en ny värktablett som 

konsumenten inte använt förut och möjligtvis inte passar. Konsumenten antas bete sig 

som om han eller hon ställs mot en kostnad av att byta som är lika stor som den 

maximala försäkringspremie som konsumenten är villig att betala för att garanteras att 

produkten har samma värde.  

4.1.5 Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram är artificiellt skapade av företag och är en typ av belöningssystem 

som är utvecklade för att skapa leverantörslojalitet genom att belöna trogna kunder. 

Detta system innebär även att icke-lojala kunder bestraffas och detta kan skapa 

byteskostnader. Exempel på lojalitetsprogram är flygbolagens bonusprogram som 

registrerar passagerare som belönas när de flyger med ett och samma flygbolag genom 

att samla poäng.  

4.1.6 Psykologiska kostnader 

Då det inte finns några klart identifierbara ekonomiska orsaker för konsumenters 

märkeslojalitet, kan det existera psykologiska kostnader som utgör ett hinder för 

konsumenter att byta leverantör. Psykologer har funnit bevis att människor ändrar sina 

preferenser till fördel för produkter som de sedan tidigare har valt, eller blivit tilldelade, 

för att minska den kognitiva dissonansen. Ett exempel är att de flesta gillar mammas 

mat och gillar mammas mat framför andras på grund av att de lärt sig att gilla den och 

växt upp med den. Således, om konsumenter är indifferenta mellan två konkurrerande 

produkter så kommer konsumenters relativa nytta att förändras efter användandet av den 

ena produkten och en kostnad av att byta uppstår.   

 

Byteskostnader kan även uppkomma ur andra relaterade fenomen. Klemperer (1995) 

hävdar att byteskostnader även uppkommer i konsumenters sökkostnader. Sökkostnader 

uppstår när konsumenter upplever en kostnad av att söka information om priser eller 

konkurrerande leverantörer och varor.  
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Att estimera byteskostnader och dess marknadsutfall upplevs som svårt, men är viktigt 

för att utveckla nödvändiga policyåtgärder. Detta gäller framförallt på marknader som 

har genomgått en avreglering, till exempel den svenska elmarknaden, där konsumenter 

före avregleringen inte hade någon möjlighet att välja elleverantör (Pomp och 

Shestalova, 2007).  

4.2 Byteskostnaders effekt på pris samt välfärd 

Den främsta effekten av byteskostnader är att leverantörer erhåller marknadsmakt över 

befintliga kunder. Klemperer (1987) hävdar att många leverantörer eftersträvar att ha så 

stor marknadsandel som möjligt, detta för att leverantörernas nuvarande marknadsandel 

är avgörande för leverantörernas framtida vinster. När marknadsandelar är avgörande 

för framtida vinster kan leverantörer ha ett avvägningsproblem mellan att eftersträva 

större marknadsandelar eller att skörda vinsterna av sina befintliga kunder. Låga priser 

lockar till sig nya konsumenter som blir erfarna, återkommande konsumenter i 

framtiden vilket genererar högre intäkter på grund av en större kundbas. Höga priser 

betyder istället att leverantörernas marknadsandelar minskar, det vill säga leverantörer 

attraherar inte lika många konsumenter. Med högre priser ökar dock intäkterna från 

befintliga, inlåsta konsumenter. Leverantörer måste därför balansera incitamenten 

mellan att profitera på inlåsta konsumenter eller locka till sig nya konsumenter med 

lägre priser.  

 

Den marknadsmakt som leverantörer eftersträvar medför att konsumenter kan drabbas 

av betydande kostnader av att byta från en leverantör till en konkurrerande leverantör. 

Konsumenten kan därmed uppleva en inlåsningseffekt, vilket innebär att konsumenter 

fortsätter att köpa av samma leverantör trots att konkurrerande leverantörer erbjuder 

billigare priser. Konsumenten blir således inlåst efter sitt första köp. Detta resulterar i att 

leverantörer finner det lönsamt att sätta priser över marginalkostnaden och bete sig som 

monopolister mot sina befintliga kunder och har således potential till att skapa 

monopolliknade vinster (Shy, 2002).  

 

Figur 9 visar effekterna av en förändring i efterfrågan för en leverantör som verkar på 

en monopolmarknad. Om exempelvis konsumenter på elmarknaden upplever 

byteskostnader i och med byte av elavtal eller elhandelsbolag, kommer 

elkonsumenternas efterfråga (D) att minska. Efterfrågekurvan kommer därmed rotera in 
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från D1 till D2, och den ursprungliga optimala punkten vid E1 kommer att ändras till 

E2. Den utbjudna kvantiteten på elmarknaden, som fungerar som en monopolmarknad, 

kommer vara densamma (Q1 = Q2) men priset (P) kommer att öka för elkonsumenter, 

från P1 till P2.  

 

P2

P

Q

MC

P1

E2

E1

MR2 D2
MR1 D1

Q1=Q2
 

Figur 9: Förändringar på en marknad som kännetecknas av monopol 

Källa: Perloff (2012). 

 

Hur mycket ett elhandelsbolag sätter sitt pris över marginalkostnaden (MC) beror på 

efterfrågekurvans lutning vid den kvantitet som är vinstmaximerande (Q1 = Q2). Om 

efterfrågan är elastisk och har nästintill en flack lutning (D1) vid den vinstmaximerande 

kvantiteten, skulle en ökning i pris betyda att elhandelsbolaget skulle förlora i form av 

vinst. Är efterfrågan istället inelastisk och lutningen på efterfrågekurvan är relativt brant 

(D2) vid den vinstmaximerande kvantiteten, skulle en ökning i pris medföra att 

elhandelsbolag skulle öka sin vinst. Klemperer (1995) hävdar att konsumenter på en 

marknad som kännetecknas av byteskostnader har en mindre elastisk efterfråga (D2) 

och är därmed mindre känsliga mot prissänkningar.  

 

Att exempelvis elhandelsbolag har möjlighet att bete sig som monopolister och utnyttja 

den inlåsningseffekt som konsumenter upplever, innebär att elhandelsbolagen kan sätta 

priset över marginalkostnaden, vilket skapar samhällsekonomiska effektivitetsförluster. 

 

Figur 10 visar samhällsekonomisk effektivitetsförlust på en monopolmarknad. Om 

marknaden skulle vara konkurrensutsatt, skulle elhandelsbolag producera den effektiva 
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kvantitetsnivån. Produktionen skulle således ske där det effektiva priset är lika med 

marginalkostnaden. Om marknaden istället är monopoliserad, skulle produktionen hos 

elhandelsbolaget vara på en lägre nivå än den effektiva kvantiteten. Detta eftersom det 

är den produktionsnivå där marginalintäkten (MR) är lika med marginalkostnaden. 

Samhällsekonomiska effektivitetsförlusten, eller allokeringsförlust, är området mellan 

efterfrågekurvan (D), som visar produktens värde för konsumenten, och 

marginalkostnadskurvan (MC) som visar kostnaden för monopolisten. 

MR

D

MC

Monopol

pris

Monopol

Kvantitet

Effektiv 

Kvantitet

Q

P

Allokeringsförlust

Effektivt 

pris

 

 

Figur 10: Samhällsekonomisk effektivitetsförlust i en monopolmarknad 

Källa: Mankiw (1998). 

 

På grund av att en monopolist kan sätta ett pris över marginalkostnaden innebär det att 

inte alla konsumenter som värderar produkten till mer än produktens kostnad köper 

produkten. Elhandelsbolag som beter sig som monopolister kommer således att 

producera en lägre kvantitet än vad som är samhällsekonomiskt effektivt. 

Ineffektiviteten i en monopolmarknad reflekteras även i monopolistens pris. Om det 

satta priset är högre än marginalkostnaden, kommer vissa konsumenter värdera elavtalet 

högre än marginalkostnaden men lägre än det satta priset. Det innebär att konsumenter 

inte kommer att köpa elavtalet.   
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Närvaron av byteskostnader ger även upphov till att produkter blir mer homogena. 

Leverantörer finner det svårt att differentiera sina produkter, och därmed blir det mindre 

produktvariation. Samtidigt saknar leverantörer incitament att differentiera sina 

produkter eftersom de byteskostnader som existerar på marknaden kan fungera som en 

differentiering i sig (Harryzon och Zhao, 2013). Detta grundar sig i att om leverantörer 

differentierar produkterna kan vissa konsumenter utöka sitt produktsortiment och köpa 

av fler leverantörer (Klemperer, 1995). Istället menar Klemperer (1995) att leverantörer 

som erbjuder homogena produkter kan begränsa konsumentrörligheten ytterligare 

eftersom anledningen till att byta eller köpa av ytterligare leverantör minskar drastiskt. 

Endast genom att leverantörer erbjuder lägre priser än konkurrenter kan locka de 

konsumenter med låg byteskostnad till att byta leverantör. Effekterna blir högre priser 

på marknader med homogena produkter än differentierade produkter när det 

förekommer byteskostnader.  

 

Sammantaget skapar byteskostnader högre priser och leverantörer kan agera som 

monopolister som generar monopolliknande vinster som medför samhällsekonomiska 

effektivitetsförluster. Kostnader som uppstår av att byta reducerar företagens incitament 

till produktvariation och differentiering samt hindrar konsumenter att byta mellan olika 

leverantörer. I den grad som konsumenter byter mellan leverantörer uppstår ännu mer 

välfärdsförluster i form av byteskostnader. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det 

lämpligt att minimera ovan nämnda effektivitetsförluster samt inlåsningseffekter som 

uppstår när byteskostnader förekommer.  Det är av vikt att kunna avgöra om en 

marknad har höga byteskostnader och anledningen till dessa för att säkerställa att 

välfärdsförluster minimeras (Kratz och Wetterholm, 2005).  
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KAPITEL 5 

EMPIRISK MODELL OCH DATA 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den modell som ligger till grund för skattnigen av 

byteskostnaderna på den svenska elmarknaden. Modellen bygger på priser/avgifter och 

marknadsandelar. Företag antas vara medvetna om byteskostnaders storlek och 

maximerar sin vinst givet att inget företag finner det lönsamt att sänka sitt pris. Kapitlet 

inkluderar även en kritisk diskussion av modellen och avslutas med en beskrivning 

ingående data.  

5.1 Beräkningsmodell  

Anta en marknad med två företag, företag A och företag B, som producerar produkt A 

respektive produkt B. Konsumenterna är initialt fördelade mellan företagen så att 

företag A har    kunder och företag B har    kunder. De priser som respektive företag 

sätter är betecknade    och    och låt     notera byteskostnaden.    är den nytta 

som uppstår för en konsument som har köpt produkt A och    den nytta som uppstår 

när en konsument köpt produkt B. Sammantaget kan konsumenternas nyttofunktioner 

uttryckas som:  

 

   {
   

     
                             

                    
  

 

   {
     
   

                    
                             

 

                                       (1) 

 

Låt    respektive    notera antalet kunder som kommer handla av produkt A och 

produkt B. Hur många konsumenter som köper av respektive företag bestäms utifrån 

företagens priser och byteskostnader enligt följande:  
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   {
 
  

     

  

                
                    
              

      

 

   {
 
  

     

  

               
                   
             

          

      (2) 

         

Vidare antas att företagens produktionskostnader är noll och företagens vinst ( ) 

bestäms som en funktion av priserna på marknaden enligt nedan: 

 

  (     )        och    (     )                                 (3) 

 

Det positiva prisparet (  
    

 ) är en Nash-Bertrand jämvikt som innebär för ett givet 

  
 

, väljer företag A pris   
 

, för att maximera sin vinst. På motsvarande sätt väljer 

företag B priset   
 

 för att vinstmaximera givet   
 . Shy (2002) menar att sådan Nash-

Bertrand jämvikt inte existerar, eftersom det kan finnas andra kostnader förknippade 

med ett byte. Orsaken till detta är att företag A kan sätta ett högsta pris motsvarande 

        utan att riskera att förlora kunder. På samma sätt kan företag B höja sitt 

pris till högst         och inte förlora några kunder. Ekvationerna är dock 

inkonsekventa och (     ) är inget jämviktsläge
5
. Trots att Nash-Bertrand jämvikten 

inte existerar, menar Shy (2002) att en viktig egenskap hos Nash-Bertrand jämvikten är 

uppfylld, som kan användas för att förutse vilka priser företagen väljer, även när 

byteskostnader förekommer. Det är möjligt att förutse prisparen genom att studera the 

undercut-proof.  

 

The undercut-proof innebär att företag konkurrerar om marknadsandelar genom att sätta 

ett lägre pris än konkurrenterna. Företag A sätter ett lägre pris om        , vilket 

innebär att företag A ”subventionerar” byteskostnaden för företag B:s kunder. Om 

företag A sätter det lägre priset än företag B, så kommer företag A att ta över hela 

                                                 
5
 Det positiva prisparet (     ) är inkonsekvent om: företag B väljer   

  givet   
   , så måste företag A 

välja ett högre pris   
  för att   

    ska upprätthållas. Detta leder till att företag B måste sätta ett högre 

pris   
 

 då   
      

      
  och så vidare (Kratz och Wetterholm, 2005).  
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kundsegmentet vilket innebär         och     . Detta i enlighet med ekvation 

(2).  

 

The undercut-proof är uppfyllt om ett prispar finns, (  
    

 ), så att inget företag kan 

öka sin vinst genom att sätta ett lägre pris än det konkurrerande företagets pris, samt att 

inget företag kan öka sina priser utan att förlora sina kunder till det andra företaget. Ett 

prispar (  
    

 ) uppfyller the undercut-proof om: 

 

A. Givet   
  och   

  kommer företag A att välja det högsta priset   
  med hänsyn 

till: 

  
    

   
  (    )(     ) 

 

B. Givet   
  och   

  kommer företag B att välja det högsta priset   
  med hänsyn 

till: 

  
    

   
  (    )(     ) 

 

C. Fördelningen av konsumenter mellan företag A och företag B är bestämd i 

ekvation (2).  

 

Detta visar att företag A sätter det högsta priset under restriktionen att företag B inte 

finner det lönsamt att sätta ett lägre pris än   
  och därmed ta över företag A:s kunder. 

De olika vinstfunktionerna kan därmed lösa ut ett unikt prispar: 

 

  
  

(     )(      ) 

(  )       (  ) 
 och        

  
(     )(       ) 

(  )       (  ) 
        (4) 

 

Först är det viktigt att notera att genom att sätta      kan varje företag säkra en 

positiv marknadsandel utan att riskera att ett annat företag sätter ett lägre pris. 

Följaktligen innebär detta att båda företag kan säkra positiva marknadsandelar. För det 

andra är det viktigt att notera att   
    

     Till sist, genom att substituera ekvation (4) 

i ekvation (2), har vi   
     och   

       

 

Morgan och Shy (2000) illustrerar i figur 11 hur vinstfunktionerna löser ut ett unikt 

prispar med följande figur: 
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(    )      

     

  
(    ) 

 

   

pA

pB

pA pA

pB

B sätter ett lägre pris

A sätter inte ett lägre pris

A sätter inte ett

lägre pris

B sätter ett lägre

pris

Ingen sätter ett

lägre pris

Båda sätter 

ett lägre prisB sätter ett lägre pris

pB

A sätter ett

 lägre pris

 

Figur 11: Undercut-Proof jämvikt 

Källa: Morgan och Shy (2000). 

 

Det vänstra diagramet i figur 11 visar hur företag A begränsas genom att sätta    så att 

företag B inte finner någon lönsamhet att sätta ett lägre pris än   
 . Diagramet i mitten 

visar hur företag B begränsas genom att sätta    så att företag A inte finner någon 

lönsamhet att sätta ett lägre pris än   
 . Slutligen, det högra diagramet visar när inget av 

företagen finner det lönsamt att erbjuda ett lägre pris än sin konkurrent. 

5.2 En utökning av modellen till fler företag 

Shy (2002) utökar modellen genom att beskriva en situation med fler än två företag. 

Anta att det finns     företag på marknaden, uttryckt    företag, där i=1,2,…, K. 

Varje företag sätter sitt pris enligt   . Varje företag överväger att sätta ett lägre pris än 

endast ett företag åt gången när modellen utvidgas till flera företag. Om priserna 

tillfredsställer the undercut-proof så kommer det mest lönsamma företaget att vara det 

företag med störst kundkrets, och det minst lönsamma företaget har minst kundkrets. 

Detta innebär att det minst lönsamma företaget troligtvis har det största incitamentet att 

bjuda under, och kommer mest troligt att sätta ett lägre pris än sina konkurrenter. Det 

mindre lönsamma företaget agerar utifrån förhoppning att vinna över sina rivalers 

kunder och generera högre vinster. Företagens olika marknadsandelar är följande: 
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Shy (2002) hävdar att företaget med minst marknadsandel (  ) har störst motiv att 

välja ett lägre pris och bli mer vinstgivande. Alla andra företag måste därmed sätta sina 

priser med hänsyn till företag K:s pris. Shy (2002) antar följande beteende:  

 

- De andra företagen, i ≠ K, fruktar att bli underbjudna av företag K, och sätter sitt 

pris,   , med hänsyn till att företag K inte lägger sig under detta pris.  

- Företag K fruktar samtidigt att bli måltavla för företag 1 (  ) och sätter därför 

sitt pris,   , med hänsyn till   , så att företag 1 inte finner det lönsamt att sätta 

ett lägre pris än företag K pris.  

 

När byteskostnaderna (  ) är kända för företagen i ≠ K, sätter företagen sitt maxpris,   , 

för att tillfredsställa:  

 

        (     )(     )          (5) 

   

Det vill säga att varje företag i fruktar att företag K ska sätta ett lägre pris, och 

maximerar sitt pris,   , så att företag K inte finner det lönsamt att sätta ett lägre pris. Då 

alla priser är observerbara är det nu möjligt att lösa ut den observerbara byteskostnaden 

för varje företag. Första steget är att lösa ut    ur ekvation (5) för att hamna i 

jämviktsläge och utläsa: 

 

      
    

     
                  *       +          (6) 

 

Ekvation (6) är byteskostnaden för företag i:s konsumenter, visat som en funktion av 

priserna satta av företag i och K samt företagens marknadsandelar. Ekvation (6) 

kommer i kapitel sex användas för att beräkna byteskostnaderna som uppstår för 

konsumenter vid ett byte av elhandelsbolag. Shy (2002) räknar ut företag K:s 

byteskostnader genom att anta att företag K är det företag med minst marknadsandel. 

Företag K kommer vara företag 1:s främsta måltavla att sätta ett lägre pris, vilket 

betyder att företag K väljer det pris,   , som gör det olönsamt för företag 1 att sätta ett 

lägre pris. Detta ger följande: 
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         (     )(     )                             (7)

        

Eftersom    är observerbar, kan byteskostnaden för företag K, (  ), lösas ut genom att 

ekvation (7) hamnar i jämviktsläge, enligt: 

 

      
    

     
       (8) 

 

Ekvation (8) kommer i kapitel sex användas för att beräkna byteskostnaderna som 

uppstår för konsumenter som har avtal hos det elhandelsbolaget med minst 

marknadsandelar.    

5.3 Generell kritik mot modellen och dess antaganden 

Ett antagande är att byteskostnader är symmetriska. Det innebär att byteskostnaden att 

byta från exempelvis elhandelsbolag A till elhandelsbolag B och tvärtom, är densamma. 

Detta antagande är en förenkling och kan inte ses som realistiskt eftersom en 

konsuments byteskostnad är subjektiv och beror på vilket elhandelsbolag konsumenten 

väljer att byta till. Shy (2002) hävdar dock att i slutändan blir byteskostnader 

asymmetriska då konsumenter med låga byteskostnader, väljer att byta till 

elhandelsbolag med lägre priser. Konsumenter med hög byteskostnad, stannar kvar hos 

de elhandelsbolag som är dyrare. Shy (2002) gör även ett antaganade om att 

leverantörernas produktionskostnader är noll. Detta antagande kan ifrågasättas eftersom 

aktörer på elmarknaden troligtvis har varierande produktionskostnader.  

 

En frågeställning som diskuterats av både Kratz och Wetterholm (2005) och Spegel 

(2009) är om modellen verkligen mäter byteskostnader och inte ett uppskattat 

kompensationskrav för att konsumenter ska byta till det sämre alternativet. Modellen 

antar att det råder priskonkurrens mellan tämligen homogena produkter och för att 

byteskostnaderna ska visa på de kostnader som uppkommer av bytet, bör elavtalen eller 

elhandelsbolagen vara initialt identiska i sin utformning. Är avtalen eller 

elhandelsbolagen differentierade redan före konsumenten gör sitt val, är det inte så 

konstigt att elkonsumenter fortsätter med samma avtal eller elhandelsbolag trots att det 

finns billigare alternativ på marknaden. Om konsumenten uppfattar skillnader i kvalité 
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mellan olika elhandelsbolag kan byteskostnader till del utgöras av ett ersättningskrav för 

exempelvis sämre avtal eller service (Kratz och Wetterholm, 2005).  

 

En annan kritik som lyfts fram är att byteskostnader kan skilja sig avsevärt mellan 

konsumenter. Byteskostnader reflekterar den kostnad för individen som uppkommer för 

att byta elhandelsbolag, vilket innebär en nyttoförlust som kan vara besvärlig att 

beräkna utifrån marknadsdata (Kratz och Wetterholm, 2005). Shy (2002) beräknar 

byteskostnaden för genomsnittskonsumenten hos en leverantör och tillåter heterogenitet 

mellan konsumenter, vilket anses som en styrka i modellen. Dock kvarstår det att 

resultatet av byteskostnader blir förenklad i och med att den individuella byteskostnaden 

inte framhävs (Kratz och Wetterholm, 2005).  

5.4 Data 

5.4.1 Marknadsandel 

De elhandelsbolag som inkluderas för att estimera byteskostnader på elmarknaden i 

Sverige är de 15 största bolagen utifrån deras respektive marknadsandel. Marknadsandel 

avser i denna studie antalet elhandelskunder de största elhandelsbolag har i Sverige och 

elhandelsbolagen som beaktas i denna studie har en marknadsandel på minst 1 procent. 

Tillsammans utgör elhandelsbolagen som ingår approximativt 80 procent av 

marknaden. Det finns, förutom de 15 elhandelsbolag som inkluderas cirka 120 

elhandelsföretag i Sverige. Dock bedöms dessa elhandelsföretag som för små sett 

utifrån antalet kunder. Bedömningen är att de elhandelsbolag som ingår är representativt 

för elmarknaden i Sverige.  
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Tabell 5: Elbolagens antal elhandelskunder och marknadsandel 

Elbolag Antal elhandelskunder Marknadsandel 

Vattenfall 935 000 18 % 

E.ON  676 000 12,7 % 

Fortum 624 000 11,7 % 

Bixia 300 000 5,6 % 

Din El 280 000 5,3 % 

Jämtkraft 235 840 4,5 % 

Kraftringen 158 369 3 % 

Telge Energi 150 000 2,9 % 

Mälarenergi 147 000 2,8 % 

Energibolaget 135 000 2,5 % 

Skellefteå Kraft 125 000 2,3 % 

Öresundskraft 125 000 2,3 % 

GodEl 95 000 1,8 % 

Göta El 60 000 1,1 % 

Billinge Energi 53 200 1 % 

Källa: Energimarknadsinspektionens data över elhandelsbolagens antal kunder och 

marknadsandelar (2013), Vattenfall Årsredovisning 2013, Jämtkraft Årsredovisning 

2012, Telge Energi Årsredovisning 2012. 

 

Flera av elhandelsbolagen särredovisar inte deras elhandelskunder, därmed är det 

möjligt att antalet elhandelskunder inte endast är privatkunder, utan även företagskunder 

kan inkluderas i skattningen av elhandelbolagens kundantal. Då beräkningen av 

byteskostnader ska gälla för privata elhandelskunder är det inte helt oproblematiskt att 

företagskunder ingår i antalet elhandelskunder. Detta kan leda till en missvisande bild 

av elhandelsbolagens ställning på elmarknaden.  

5.4.2 Avtal 

Varje elhandelsbolag erbjuder flera olika former av elavtal vilket innebär att en 

avgränsning har varit nödvändig för att tillfredsställa den empiriska modellen på ett 

lämpligt sätt. Avtalstyperna som inkluderas i uträkningarna av byteskostnader är 

följande: 

 

i. Fastprisavtal med bindningstid på 1 år samt 3 år 

ii. Rörligt pris med löpande avtal 

iii. Anvisat prisavtal  

 

Valet av dessa avtalstyper grundar sig i att fastprisavtal och avtal om rörligt pris är avtal 

som är ofta förekommande som avtalsalternativ hos flera elhandelsbolag i Sverige. 
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Fastprisavtalen omfattar två olika bindningstider då det är av intresse att utläsa om en 

jämförelse i byteskostnad finns för olika bindningstider. Anvisat avtal, eller avtal om 

tillsvidarepris, är avtal som en konsument blir tilldelad innan konsumenten gör ett aktivt 

val. Denna typ av avtal är det avtal som genererar de högsta intäkterna för 

elhandelsbolagen.  

 

En annan förenkling är att konsumenten antas ha samma elavtal, men byter 

elhandelsbolag. Det vill säga, konsumenten är låst med ett av de fyra avtalsalternativen, 

och författaren beräknar vad kostnaden blir för konsumenten att byta elhandelsbolag. 

Detta antagande är en förenkling av verkligheten eftersom en konsument har möjlighet 

att både byta elhandelsbolag och elavtal, vilket är nödvändigt att ha i åtanke när 

resultatet tolkas. Dock anser författaren att ur ett objektivt perspektiv är antagandet om 

att konsumenten har samma avtal och att kostnaden som uppstår av att byta 

elhandelsföretag är en god indikator av vad byteskostnader på elmarknaden uppgår till.  

5.4.3 Pris 

De priser och avgifter som användas kommer från Energimarknadsinspektionens (EI) 

prisjämförelsesajt elpriskollen.se. EI är en tillsynsmyndighet över energimarknaderna 

el, fjärrvärme och naturgas i Sverige. Priserna och avgifterna bedöms som tillförlitliga 

eftersom alla elhandelsbolag i Sverige måste fortlöpande rapportera dem för fasta och 

rörliga avtal till EI. De komponenter som ingår i priset är följande: 

 

i. Årsavgift (kr) 

ii. Engångsavgift (kr) 

iii. Elpris (öre/kWh) 

iv. Inköpspris (öre/kWh) 

v. Påslag 

vi. Miljöpåslag
6
 (öre/kWh) 

vii. Fakturakostnad (kr) 

viii. Elskatt (öre/kWh) 

ix. Moms (%) 

 

                                                 
6
 Avtal om rörligt pris hos elhandelsbolaget GodEl är ett avtal med förnyelsebar energi och ett 

miljöpåslag ingår i kostnaden. 
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Elkonsumenten antas välja elhandelsbolag för en period i taget. Tidsramen som antas 

för en period uppgår till ett år. Antagandet grundar sig i att elkonsumenter har 

otillräcklig information om hur elpriser kommer att utvecklas i framtiden och att 

elhandelsbolagen tar ut en årsavgift för varje avtalstyp.  

 

De kostnader som ingår är konsumentens årskostnad (se tabell 6 till 9) för ett 

lägenhetshushåll med en årsförbrukning om 2 000 kWh. I kostnaden ingår de ovan 

nämnda priskomponenter för respektive avtalstyp, elhandelsbolag och elområde. För att 

förenkla beräkningen av elskatten antas en skattesats som gäller för samtliga 

elhandelsbolag, elavtal och elområde. Detta är således en förenkling av verkligheten 

eftersom elområde 1 och vissa kommuner i elområde 2 har en lägre skattesats jämfört 

med övriga Sverige. 
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Tabell 6: Översikt årskostnad* (kronor) för elhandelsbolag med fastprisavtal 1 års bindningstid för hushåll med årsförbrukning 

på 2 000 kWh i de olika elområdena 

 Vattenfall* E.ON* Fortum Bixia Din El Jämt 

kraft 

Kraft 

ringen 

Telge 

Energi 

Mälar 

energi 

Energi 

bolaget 

Skellefteå 

Kraft 

Öresunds 

kraft 

God El Göta  

El 

Billinge 

Energi 

SE01 2065 2108 2100 2028 Inget 

avtal 

1922 2010 Inget 

avtal 

1981 2182 1970 2035 Inget 

avtal 

2070 1982 

SE02 2078 2110 2102 2028 Inget 

avtal 

1922 2010 Inget 

avtal 

1981 2195 1972 2035 Inget 

avtal 

2070 1982 

SE03 2110 2145 2145 2028 Inget 

avtal 

1948 2010 Inget 

avtal 

1981 2220 1992 2035 Inget 

avtal 

2070 1982 

SE04 2125 2170 2170 2048 Inget 

avtal 

1972 2035 Inget 

avtal 

2005 2245 2015 2065 Inget 

avtal 

2070 Inget 

avtal 

*Vattenfall och E.ONs årskostnader hämtades 2014-04-07, övriga elhandelbolags årskostnader hämtades 2014-04-08 

 

Tabell 7: Översikt årskostnad* (kronor) för elhandelsbolag med fastprisavtal 3 års bindningstid hushåll med årsförbrukning på 2 

000 kWh i de olika elområdena 

 Vattenfall* E.ON* Fortum Bixia Din 

El 

Jämt 

kraft 

Kraft 

ringen 

Telge 

Energi 

Mälar 

energi 

Energi 

bolaget 

Skellefteå 

Kraft 

Öresunds 

kraft 

God 

El 

Göta  

El 

Billinge 

Energi 

SE01 2032 1988 2099 2045 1985 1962 2035 Inget 

avtal 

2025 Inget 

avtal 

2022 2072 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

1995 

SE02 2048 2109 2109 2045 1990 1965 2035 Inget 

avtal 

2025 Inget 

avtal 

2025 2072 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

1995 

SE03 2075 2135 2135 2045 2015 1988 2035 Inget 

avtal 

2025 Inget 

avtal 

2048 2072 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

1995 

SE04 2090 2166 2166 2072 2050 2015 2060 Inget 

avtal 

2065 Inget 

avtal 

2072 2108 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

*Vattenfall och E.ONs årskostnader hämtades 2014-04-07, övriga elhandelbolags årskostnader hämtades 2014-04-08 
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Tabell 8: Översikt årskostnad* (kronor) för elhandelsbolag med rörligt prisavtal för hushåll med årsförbrukning på 2 000 kWh i 

de olika elområdena 

 Vattenfall* E.ON* Fortum Bixia Din 

El 

Jämt 

kraft 

Kraft 

ringen 

Telge 

Energi 

Mälar 

energi 

Energi 

bolaget 

Skellefteå 

Kraft 

Öresunds 

kraft 

God 

El 

Göta  

El 

Billinge 

Energi 

SE01 1936 2049 1965 1878 1858 1758 2029 2068 1859 2208 2072 1952 2087 2003 1968 

SE02 1938 2050 1965 1878 1859 1760 2029 2066 1860 2208 2071 1902 2088 2004 1968 

SE03 1937 2051 1966 1880 1861 1762 2029 2067 1861 2208 2086 1954 2087 2005 1968 

SE04 1961 2078 1994 1906 1887 1785 2058 2098 1888 2235 2084 1981 2114 2032 Inget 

avtal 

*Vattenfall och E.ONs årskostnader hämtades 2014-04-07, övriga elhandelbolags årskostnader hämtades 2014-04-08 

 

Tabell 9: Översikt årskostnad* (kronor) för elhandelsbolag med anvisat prisavtal för hushåll med årsförbrukning på 2 000 kWh i 

de olika elområdena 

 Vattenfall* E.ON* Fortum Bixia Din 

El 

Jämt 

kraft 

Kraft 

ringen 

Telge 

Energi 

Mälar 

energi 

Energi 

bolaget 

Skellefteå 

Kraft 

Öresunds 

kraft 

God 

El 

Göta  

El 

Billinge 

Energi 

SE01 2700 2730 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

2072 Inget avtal Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

SE02 2700 2730 2752 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

1800 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget avtal Inget avtal Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

SE03 2750 2780 2752 2832 2748 Inget 

avtal 

2822 2824 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget avtal Inget avtal Inget 

avtal 

2835 Inget 

avtal 

SE04 2750 2855 2752 2875 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

2822 Inget 

avtal 

2875 Inget 

avtal 

Inget avtal 2498 Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

Inget 

avtal 

*Vattenfall och E.ONs årskostnader hämtades 2014-04-07, övriga elhandelbolags årskostnader hämtades 2014-04-08
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I bilaga A finns mer detaljerande redogörelse och sammanställning av totalkostnader för 

respektive elhandelbolag och elavtalen i elområdena, byteskostnader och hur många 

procent byteskostnaderna utgör av den totala årskostnaden för elhandelsavtalen. En 

exempeluträkning av byteskostnader presenteras dessutom i bilaga A. 
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KAPITEL 6 

EMPIRISKT RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras resultaten av byteskostnaderna på den svenska elmarknaden. 

Kapitlet avslutas med en diskussion och analys över resultatet och policyimplikationer 

presenteras. 

 

Eftersom resultaten är omfattande med en stor mängd uträkningar, kommer ett viktat 

medelvärde för byteskostnaderna samt ett viktat medelvärde för årskostnaderna att 

presenteras. Viktade medelvärden innebär att de initiala byteskostnaderna och 

årskostnaderna viktas mot elhandelsbolagens totala antal kunder. De 15 

elhandelsbolagen kommer att delas upp i två kategorier; större elhandelsbolag och 

mindre elhandelsbolag. I kategorin större elhandelsbolag ingår de tre största 

elhandelsbolagen Vattenfall, E.ON och Fortum, som tillsammans har drygt 2,2 miljoner 

kunder. I kategorin mindre elhandelsbolag ingår de resterande elbolagen med cirka 1,9 

miljoner kunder. 

6.1 Resultat  

Resultatet av viktade medelvärden för byteskostnader på den svenska elmarknaden mäts 

i kronor. Viktigt att notera är att dessa byteskostnader inte är kostnader som 

elkonsumenter erhåller, utan kan tolkas som en kostnad i monetärt värde som 

elkonsumenten upplever vid ett byte av elhandelsbolag. Resultatet redovisas enligt 

tabell 10 till 13 med en uppdelning av större och mindre elhandelsbolag samt de berörda 

avtalstyperna fastprisavtal med bindningstid på 1 år respektive 3 år, rörligt avtal och 

anvisat prisavtal. I tabellerna redovisas viktade årskostnader, viktade byteskostnader 

samt hur många procent av byteskostnaderna utgör som andel av årskostnaderna. 

Byteskostnader i procent visar hur stor andel av årskostnaderna som den kostnad som 

uppstår vid ett byte motsvarar, vilket också kan uttryckas i hur mycket en konsument 

kräver i kostnadsbesparing vid ett byte av elhandelsbolag. Om exempelvis 
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byteskostnader för konsumenter med ett rörligt prisavtal hos de större elhandelsbolagen 

utgör 90 procent av årskostnaden, är tolkningen att elkonsumenter kräver en 

kostnadsbesparing på 90 procent av årskostnaden för att vara villiga att byta till ett 

alternativt elhandelbolag som erbjuder samma avtal.  

 

För fastprisavtal med bindningstid på 1 år är byteskostnader för större elhandelsbolag 

inom samtliga elområden högre än byteskostnader för de mindre elhandelsbolagen (se 

tabell 10). Elområde 1 till 3 har liknande skattning av byteskostnader för båda 

kategorierna av elhandelsbolag, däremot är byteskostnaderna för elområde 4 för både 

större och mindre elhandelsbolag lägre i förhållande till elområde 1 till 3.  

 

För de större elhandelsbolagen utgör byteskostnaderna 94 procent av årskostnaden i 

elområde 1 till 3, och i elområde 4 utgör byteskostnaden 86 procent av årskostnaden.  

För de mindre elhandelsbolagen utgör byteskostnaden 73 procent i elområde 1 och 2, 74 

procent i elområde 3 och den lägsta andelen är i elområde 4 där byteskostnaden utgör 55 

procent av årskostnaden. 

 

Tabell 10: Byteskostnader viktat medelvärde fastprisavtal bindningstid 1 år för 

större elhandelsbolag och mindre elhandelsbolag  

STÖRRE* MINDRE** 

Elområde Årskostnad Byteskostnad 
Byteskostnad i 

procent 
Årskostnad Byteskostnad 

Byteskostnad i 

procent 

SE1 2088 1956 94 % 2013 1479 73 % 

SE2 2094 1963 94 % 2014 1480 73 % 

SE3 2127 1995 94 % 2037 1502 74 % 

SE4 2148 1503 86 % 2047 1123 55 % 

*Vattenfall, E.ON och Fortum 

**Bixia, Jämtkraft, Kraftringen, Telge Energi, Mälarenergi, Energibolaget, Skellefteå 

Kraft, Öresundskraft, Göta El, Billinge Energi 

 

I tabell 11 är det möjligt att konstatera att elkonsumenter som har fastprisavtal med 

bindningstid på 3 år upplever högre byteskostnader än elkonsumenter med avtal hos de 

mindre elhandelsbolagen i samtliga elområden. Likt fastprisavtal med bindningstid på 1 

år (se tabell 10), är byteskostnader för hushåll i elområde 1 till 3 högre jämfört med 

hushåll i elområde 4 med avtal hos samtliga elhandelsbolag.  
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För de större elhandelsbolagens konsumenter utgör byteskostnaderna 93 procent av 

årskostnaden i elområde 1 och 94 procent i elområde 2 och 3, medan i elområde 4 utgör 

byteskostnaden 86 procent av årskostnaden.  För konsumenter som har bundit ett avtal 

hos något av de mindre elhandelsbolagen utgör byteskostnaden i elområde 1 och 2 76 

procent av årskostnaden, i elområde 3 är byteskostnaden något högre på 77 procent 

medan byteskostnaden i elområde 4 utgör 58 procent av årskostnaden.  

 

Tabell 11: Byteskostnader viktat medelvärde fastprisavtal bindningstid 3 år för 

större elhandelsbolag och mindre elhandelsbolag  

STÖRRE* MINDRE** 

Elområde Årskostnad Byteskostnad 
Byteskostnad i 

procent 
Årskostnad Byteskostnad 

Byteskostnad i 

procent 

SE1 2037 1905 93 % 2015 1541 76 % 

SE2 2047 1914 94 % 2017 1542 76 % 

SE3 2077 1944 94 % 2027 1552 77 % 

SE4 2099 1797 86 % 2058 1188 58 % 

*Vattenfall, E.ON och Fortum 

**Bixia, Din El, Jämtkraft, Kraftringen, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Öresundskraft, 

Billinge Energi 

 

Tabell 12 presenterar resultatet för konsumenter med rörligt prisavtal. Konsumenter 

med rörligt avtal hos både större elhandelsbolag och mindre elhandelsbolag och inom 

samtliga elområden upplever en liknande kostnad av att byta elhandelsbolag. 

Konsumenter med avtal hos de större elhandelsbolagen har en högre upplevd 

byteskostnad än konsumenter med avtal hos mindre elhandelsbolag.  

 

Konsumenter som har tecknat ett rörligt avtal hos något av de större elhandelsbolagen 

utgör byteskostnaden 93 procent av årskostnaden i elområde 1 till 3. För elområde 4 

utgör byteskostnaden 92 procent av årskostnaden. För de mindre elhandelsbolagen utgör 

byteskostnaden 74 procent av årskostnaden i elområde 1 till 3 och den är något lägre i 

elområde 4, där konsumenter kräver en kostnadsbesparing på 72 procent av 

årskostnaden för att byta elhandelsbolag.  
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Tabell 12: Byteskostnader viktat medelvärde rörligt prisavtal för större 

elhandelsbolag och mindre elhandelsbolag  

STÖRRE* MINDRE** 

Elområde Årskostnad Byteskostnad 
Byteskostnad i 

procent 
Årskostnad Byteskostnad 

Byteskostnad i 

procent 

SE1 1978 1847 93 % 1946 1443 74 % 

SE2 1979 1848 93 % 1943 1440 74 % 

SE3 1980 1849 93 % 1948 1445 74 % 

SE4 2006 1855 92 % 1972 1422 72 % 

*Vattenfall, E.ON och Fortum 

**Bixia, Din El, Jämtkraft, Kraftringen, Telge Energi, Mälarenergi, Energibolaget, 

Skellefteå Kraft, Öresundskraft, God El, Göta El, Billinge Energi 

 

Byteskostnader för konsumenter som har anvisat prisavtal hos större elhandelsbolagen 

har en relativt hög byteskostnad för samtliga elområden (se tabell 13). Konsumenter i 

elområde 3 upplever den högsta byteskostnaden på närmare 2 600 kronor för att byta 

elhandelsbolag med anvisat avtal. För konsumenter i elområde 3 med avtal hos mindre 

elhandelsbolag är den upplevda byteskostnaden relativt hög i jämförelse med 

byteskostnaden för boende i elområde 4 med avtal hos mindre elhandelsbolag. Den 

negativa byteskostnaden för mindre elhandelsbolag i elområde 1 och elområde 2 kan 

tolkas som att konsumenter med avtal hos dessa elhandelsbolag inte upplever någon 

kostnad av att byta, utan konsumenter byter till det elhandelsbolaget med lägsta 

avgifterna (Shy, 2002).  

 

För konsumenter med avtal hos de större elhandelsbolagen i samtliga elområden utgör 

byteskostnaderna mellan 92 procent och 84 procent av årskostnaden. I elområde 3 utgör 

byteskostnaden 74 procent av årskostnaden och i elområde 4 kräver konsumenter en 

kostnadsbesparing på 58 procent av årskostnaden för att byta elhandelsbolag med ett 

anvisat avtal.  
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Tabell 13: Byteskostnader med viktat medelvärde, anvisat prisavtal för större 

elhandelsbolag och mindre elhandelsbolag  

STÖRRE* MINDRE** 

Elområde Årskostnad Byteskostnad 
Byteskostnad i 

procent 
Årskostnad Byteskostnad 

Byteskostnad i 

procent 

SE1 2713 2435 90 % 2072
a
 -310

a - 

SE2 2724 2293 84 % 1800
b
 -356

b - 

SE3 2760 2549 92 % 2804 2086 74 % 

SE4 2782 2424 87 % 2799 1612 58 % 

*Vattenfall, E.ON och Fortum 

**Bixia, Din El, Jämtkraft
b
, Kraftringen, Telge Energi, Mälarenergi, Skellefteå Kraft

a
, 

Öresundskraft, Göta El 

6.2 Diskussion och policyimplikationer 

Oavsett i vilket elområde och vilket avtal elkonsumenter boende i lägenhetshushåll med 

en årsförbrukning på 2 000 kWh har tecknat, visar resultaten att konsumenter med avtal 

hos större elhandelsbolag med högre marknadsandelar upplever högre byteskostnader 

än konsumenter som har avtal tecknade hos mindre elhandelsbolag. En möjlig 

förklaring till resultatet, som kan relateras till det resonemang som Shy (2002) framför, 

är att de större elhandelsbolagen har något högre priser och högre marknadsandel, och 

de mindre elhandelsbolagen har något lägre priser och mindre marknadsandel. Utifrån 

konsumentens perspektiv med avtal hos ett av de större elhandelsbolagen är vinsten av 

att byta elhandelsbolag relativt låg. Detta kan innebära att konsumenternas 

bytesaktivitet på elmarknaden inte motiveras och inlåsningseffekter uppkommer på 

grund av den relativt låga vinsten att byta.  

 

Resultaten stödjer resultat från tidigare forskning (Carlsson och Löfgren, 2006; Salies, 

2007; Shy, 2002; Sturluson, 2003) om att byteskostnader kan anta höga värden. 

Resultatet kan därmed betraktas som rimligt, dock är det viktigt att notera att inga 

studier om estimeringar av byteskostnader på den svenska elmarknaden har utförts med 

Shys (2002) modell. Det är inte enbart forskning om byteskostnader på elmarknaden 

som stödjer detta resultat, utan byteskostnader på andra marknader kan ha höga värden. 

Sturluson (2003) och Salies (2007) fann att på den svenska respektive brittiska 

elmarknaden har konsumenter med avtal hos de ledande elhandelsbolagen högre 

byteskostnader på båda marknaderna. Sturlusons (2003) resultat visade att relativt höga 
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byteskostnader fanns på den svenska elmarknaden under år 2000, då studien gjordes. 

Författaren fann även att konsumenter med en årlig elförbrukning på 3 500 kWh kunde 

minska sina elkostnader med upp till 53 procent vid ett byte av elhandelsbolag. Carlsson 

och Löfgrens (2006) resultat om byteskostnader på den svenska flygmarknaden för 

inrikesflyg stödjer tidigare resultat att beräknade byteskostnader är relativt höga. 

Byteskostnader hos det ledande flygbolaget är signifikant högre än de andra 

flygbolagen, vilket överensstämmer med resultatet i denna uppsats att konsumenter hos 

de större elhandelsbolagen har högre byteskostnader än konsumenter med avtal hos de 

mindre elhandelsbolagen. Shy (2002) tillämpar modellen på den finska bankmarknaden 

och den israeliska mobilmarknaden. Shy (2002) finner att på den finska bankmarknaden 

är bankerna med de högsta avgifterna, även de banker som har kunder med höga 

byteskostnader. Bankerna med lägre avgifter har kunder med lägre, eller inga, 

byteskostnader. Resultatet är i enlighet med resultatet av byteskostnader på den svenska 

elmarknaden. Konsumenter med avtal hos de större elhandelsbolagen har de högsta 

årskostnaderna och även de högsta byteskostnaderna. Konsumenter med avtal hos 

mindre elhandelsbolag har lägre årskostnader och upplever lägre kostnader, eller i vissa 

fall inga kostnader av att byta elhandelsbolag. På den israeliska mobilmarknaden finner 

Shy (2002) att byteskostnader inte överstiger priset på mobiltelefonen, vilket även 

stämmer överrens med resultatet av byteskostnader av att byta elhandelsbolag på den 

svenska elmarknaden.  

 

I enlighet med teoridiskussionen finns det andra faktorer som associeras med 

byteskostnader och kan påverka byteskostnadernas storlek för konsumenter hos olika 

elhandelsbolag. Klemperer (1995) diskuterar att uppkomsten av byteskostnader dels kan 

bero på monetära kostnader som transaktionskostnader eller kompletterande köp av 

utrustning, dels av psykologiska kostnader som lojalitet för ett specifikt elhandelsbolag. 

Resultatet av byteskostnader på elmarknaden, utifrån den beräkningsmodell som 

används och redogörs för i kapitel fem, är byteskostnaderna monetära kostnader som 

konsumenter i och med ett byte av elhandelsbolag. Dock kan byteskostnader även tolkas 

som psykologiska kostnader som konsumenten upplever är förknippade med att byta 

elhandelsbolag.  



 

56 

6.2.1 Vikten av kompabilitet med existerande utrustning 

Klemperer (1995) diskuterar kostnaden gällande vikten av kompabilitet med produktens 

existerande utrustning. Denna kostnad som konsumenter kan uppleva kan hindra 

konsumenten till att byta elhandelsbolag. På elmarknaden kan denna typ av kostnad 

uppstå om hushåll exempelvis inte har installerat modern mätutrustning (Sturluson, 

2003). Har elkonsumenter ny utrustning som har god kompabilitet med tidigare 

utrustning, är det möjligt att förvänta sig att byteskostnaderna kommer att minska. Om 

det istället är så att kompabiliteten är sämre, är det möjligt att tänka sig att 

byteskostnaderna kommer att öka. I enlighet med resultatet kan således konsumenter 

som har avtal hos större elhandelsbolag uppleva en ökad byteskostnad om 

kompabiliteten med tidigare utrustning är sämre, och byteskostnaden kan minska om 

kompabiliteten är god. För konsumenter med avtal hos mindre elhandelsbolag kan 

kompabiliteten med existerande utrustning tolkas på liknande sätt. Är kompabiliteten 

god kan konsumenter uppleva en ännu lägre byteskostnad, men om kompabiliteten är 

sämre kan kostnaden av byta bli högre för konsumenter.  

6.2.2 Transaktionskostnader 

En annan kostnad som kan ses i monetära termer är de transaktionskostnader som kan 

uppstå vid byte av leverantör, vilket på elmarknaden förhåller sig till kostnader som 

uppkommer när en konsument avslutar ett avtal hos ett elhandelsbolag och byter till ett 

alternativt bolag (Klemperer, 1995). Om konsumenter har ett elavtal med bindningstid 

och avtal bryts i förtid, kan det medföra extra kostnader för konsumenten. På den 

svenska elmarknaden gäller denna kostnad enbart för fastprisavtal och kostnaderna 

benämns ofta bytesavgifter. Sturluson (2003) fann exempelvis att aktiva elkonsumenter 

troligen kommer reagera på förändringar i kostnaden för att byta leverantör medan 

passiva konsumenters reaktion är obetydlig, däremot en minskning i kostnaden för att 

byta påverkar aktiva konsumenter mer.  

 

Höga kostnader vid ett byte kan leda till att elkonsumenter hindras från att byta 

elhandelbolag, och risken för inlåsningseffekter, hämmande rörlighet och bristande 

konkurrens är stor. De konsumenter som blir erbjudna avtal hos andra elhandelsbolag 

blir hindrade på grund av bindningstiden och kan känna ett mindre engagemang för att 

minska sina elkostnader, vilket kan förklara den trögrörlighet som råder på elmarknaden 
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i och med byteskostnader. För konsumenter med avtal hos mindre elhandelsbolag, med 

lägre årskostnader och lägre byteskostnader, kan ökade transaktionskostnader som höga 

kostnader att byta elhandelsbolag hämma konsumenters bytesbeteenden. Resultatet kan 

bli högre byteskostnader och den kostnadsbesparing som konsumenterna kräver kan 

öka. Konsumenter med avtal hos större elhandelsbolag kan högre transaktionskostnader 

på samma sätt som för konsumenter hos mindre elhandelsbolag öka byteskostnaderna 

för konsumenterna.  

 

Ökade transaktionskostnader som kan uppstå för konsumenten vid ett byte behöver 

enligt Pomp och Shestalova (2007) inte nödvändigtvis ha en negativ inverkan på 

välfärden, och ett totalförbud av dessa avgifter är inte önskvärt. Bytesavgifterna kan 

medföra att fastprisavtalsformerna för hushållens elanvändning upprätthålls. Utan 

avgifterna för att byta elavtal, och eventuellt byta elhandelsbolag, skulle avtal om 

fastpris inte erbjudas på elmarknaden, eller erbjudas med ett betydligt högre pris. I 

enlighet med resultatet i denna uppsats kan en minskning av den kostnad som uppstår 

om ett bundet avtal bryts, innebära att kostnaden av att byta minskar för konsumenter 

med avtal hos större och mindre elhandelsbolag. I och med det kan det därmed 

bytesfrekvensen öka hos elkonsumenter.  

6.2.3 Lärandekostnader och osäkerhet gällande produktens kvalité 

Lärandekostnader definieras enligt Klemperer (1995) som den kostnad som påverkar en 

konsument av att försöka uppnå samma tillfredställelse av en ny vara, som den gamla. 

Elkonsumenter som har ett avtal hos ett elhandelsbolag kan uppleva att det känns 

tryggare att stanna kvar hos sitt nuvarande elbolag, så konsumenten undviker att lära sig 

nya rutiner.  

 

De större elhandelsbolagen har flest elkunder, men också den högsta byteskostnaden. 

Orsaken till detta kan bero på att istället för att byta till ett mindre elhandelsbolag med 

lägre priser, stannar konsumenter kvar hos de större elhandelsbolagen på grund av den 

kostnad som uppstår av att lära sig rutiner hos ett nytt elhandelsbolag. På liknande sätt 

kan osäkerhet gällande produktens kvalité hindra konsumenter att byta elhandelsbolag. 

Konsumenter med avtal hos de större elhandelsbolagen, med högre byteskostnader, kan 

känna sig osäker inför ett byte till ett mindre elbolag eftersom att konsumenten inte vet 
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med säkerhet att det nya alternativet erbjuder ett avtal med samma eller bättre kvalité 

och service än det nuvarande elhandelsbolaget.  

 

Hade lärandekostnaderna för konsumenter på elmarknaden ökat, kan det innebära att 

byteskostnaden på elavtal ökar för konsumenter med avtal hos både större och mindre 

elhandelsbolag. Utifrån resultatet skulle den kostnadsbesparing som konsumenter kräver 

i och med ett byte till ett alternativt elhandelsbolag öka, och ett byte skulle utifrån 

konsumentens ståndpunkt inte vara värt mödan. Om istället lärandekostnaderna hade 

minskat, skulle det kunna innebära för konsumenter att byteskostnaderna för att byta 

elhandelsbolag minskar. Resultatet skulle därmed se annorlunda ut och de 

kostnadsbesparingar som konsumenter kräver för att byta kan bli lägre.  

 

Den trögrörlighet och inlåsningseffekt som kan uppstå på elmarknaden skulle kunna 

minskas genom att elbranschen försöker synkronisera information. Att ha en gemensam 

terminologi för begrepp som förknippas med elmarknaden kan underlätta för 

konsumenter till exempel gällande tolkningar av fakturor samt jämföra fakturor från 

olika elhandelsbolag, eller elnätsföretag (Konsumentverket, 2009).  

 

Pomp och Shestalova (2007) diskuterar att konsumenter på elmarknaden har många 

alternativ att välja mellan, bland annat vilken elhandelsbolag och vilket elavtal. Denna 

typ av produktdifferentiering kan både innebära att konsumenters preferenser blir 

heterogena, men kan även innebära att byteskostnaderna för konsumenter ökar då det 

upplevs som svårare att jämföra mellan olika elhandelsbolag och avtal. Idag finns det 

dock möjligheter för konsumenter att jämföra priser på elavtal som elhandelsbolagen 

erbjuder, flera organisationer och företag erbjuder jämförelsetjänster på sina hemsidor. 

Elpriskollen.se drivs av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen, och är 

en av de hemsidorna som jämför priser på elavtal för elkonsumenter. Om elpriskollen.se 

skulle få många sidträffar, det vill säga att många elkonsumenter använder sig av att 

jämföra priser på olika avtal och elhandelbolag, kan elpriskollen.se växa till en viktig 

aktör på elmarknaden. I och med att prisjämförelsesajten växer, kan den också ställa 

krav på att samtliga avtal som ingår i jämförelsen blir mer homogena hos samtliga 

elhandelsbolag. Detta gör att det blir lättare för konsumenter att jämföra mellan avtal 

och elhandelsbolag. Är inte avtalen mer homogena kan elpriskollen.se besluta att dessa 

elhandelsbolag inte får ingå i jämförelsesajten, vilket kan göra att elkonsumenter inte 
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väljer dessa elhandelsbolag om de inte finns som alternativa elhandelsbolag att jämföra 

mellan. Elhandelsbolagen anpassar sig därmed inte till de krav som elpriskollen.se 

ställer, vilket kan innebära att de byteskostnader som konsumenter upplever kan öka i 

framtiden. Om istället elhandelsbolagen anpassar sig till elpriskollen.se och tillåter mer 

homogena elavtal, kan konsumenter uppleva det lättare att jämföra mellan elavtal och 

elhandelsbolag, och byteskostnaderna minskar i framtiden. 

 

Prisjämförelsesajter för elhandelsbolag och elavtal har kritiserats i en statlig offentlig 

utredning (SOU, 2005) att inte inkludera all information som krävs och konsumenter 

måste även ha tillgång till internet, vilket istället blir ett byteshinder och 

konsumentrörligheten på elmarknaden försämras. I dagsläget har de flesta människor 

tillgång till internet, och därmed är det möjligt att ifrågasätta SOU:s (2005) påstående 

angående att konsumenter inte kan använda prisjämförelsesajterna.  

6.2.4 Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram kan ses som ett belöningssystem som skapar leverantörslojalitet 

genom att belöna trogna kunder (Klemperer, 1995). Exempel på lojalitetsprogram är 

flygbolagens bonusprogram där flygbolagskunder samlar poäng genom att boka sin resa 

med samma flygbolag.  

 

Om konsumenter har ett avtal hos större elhandelsbolag, eller mindre elhandelsbolag, 

som använder sig av lojalitetsprogram innebär det att konsumenterna belönas vid 

återkommande köp. Detta kan vara möjligtvis med billigare priser eller mer förmånliga 

avtal, och konsumenter kan uppleva en inlåsningseffekt. Om elhandelsbolagen däremot 

inte tillämpar lojalitetsprogram, blir inlåsningseffekten för konsumenter lägre, och 

byteskostnaderna som uppstår vid ett byte kan bli lägre.  

 

I enlighet med resultatet kan en ökning av belöningssystem, med större omfattning och 

bättre förmåner, innebära att den kostnad som konsumenter upplever vid ett byte öka, 

oavsett om konsumenten har avtal hos ett större eller mindre elhandelsbolag. En 

begränsning av belöningssystem hos elhandelsbolag, eller till och med en avskaffning 

av systemen, kan leda till att konsumenter med avtal hos större och mindre 

elhandelsbolag upplever en lägre byteskostnad.  
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6.2.5 Psykologiska kostnader 

Klemperer (1995) menar att det finns psykologiska kostnader som utgör ett hinder för 

elkonsumenter att byta elhandelsbolag. Om en konsument är indifferent mellan sitt 

nuvarande elhandelsbolag och ett konkurrerande elhandelsbolag, kommer konsumenters 

relativa nytta att förändras då konsumenten redan har ett elavtal med sitt nuvarande 

elhandelsbolag, och en kostnad av att byta uppstår. De konsumenter som har tecknat ett 

avtal hos ett av de större elhandelsbolagen kommer därmed att stanna kvar hos 

elbolaget, trots att andra alternativa elhandelsbolag finns med lägre priser. Liknande 

fann Ek och Söderholm (2008) att ekonomiska, men även psykologiska faktorer 

förklarar hushållens aktiviteter på elmarknaden. Konsumenter med mindre potentiella 

fördelar är mindre benägna att byta elhandelsbolag, medan konsumenter som har större 

potentiella fördelar av att vara aktiv och byta elhandelsbolag, det vill säga konsumenter 

med avtal hos de mindre elhandelsbolagen med lägre byteskostnader, är mer benägna att 

även byta elhandelsbolag.  

 

Skulle de psykologiska kostnaderna som elkonsumenter upplever med avtal hos de 

större elhandelsbolagen öka, eller att konsumenten är indifferent till att byta till ett av de 

mindre elhandelsbolagen som har lägre årskostnader, kan byteskostnaderna som 

konsumenten upplever öka. På samma sätt kan konsumenter med avtal hos de mindre 

elhandelsbolagen, med lägre byteskostnader, uppleva högre byteskostnader om de 

psykologiska kostnaderna ökar. Om däremot de psykologiska kostnaderna minskar för 

konsumenter med avtal hos de större samt mindre elhandelsbolagen, kan den upplevda 

kostnaden att byta minskas.  
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KAPITEL 7 

SLUTSATSER OCH ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA FORSKNING 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att estimera byteskostnader på den svenska elmarknaden. 

De elhandelsbolag som inkluderades i studien begränsades till de 15 största 

elhandelsbolagen utifrån deras respektive marknadsandel, där marknadsandel avsåg 

elhandelsbolagens antal kunder. Ytterligare avgränsningar var att byteskostnaderna 

beräknades utifrån elkonsumenter boende i lägenhetshushåll med en genomsnittlig 

årsförbrukning på 2 000 kWh och avtalen som inkluderades var fastprisavtal med två 

olika bindningsperioder, rörligt prisavtal och anvisat prisavtal.  

 

Det framräknade resultatet visade att det finns byteskostnader på den svenska 

elmarknaden. Konsumenter med avtal hos de större elhandelsbolagen, med högre 

marknadsandelar, har en högre årskostnad utifrån deras elförbrukning samt en högre 

byteskostnad. För ett flertal erbjudna avtalsformer med hushåll i olika elområden kräver 

konsumenter kostnadsbesparing på över 90 procent av årskostnaden för att vara villiga 

att byta elhandelsbolag. Resultatet visade även att konsumenter med avtal hos de mindre 

elhandelsbolagen har en lägre årskostnad och lägre byteskostnad jämfört med 

konsumenter som har avtal hos de större elhandelsbolagen. Den kostnadsbesparing som 

konsumenter hos mindre elhandelsbolag kräver för att vara villiga att byta 

elhandelsbolag är ungefär 70 procent av årskostnaden. Generellt är det möjligt att säga 

att större elhandelsbolag har elkonsumenter som har relativt höga byteskostnader, och 

mindre elhandelsbolag har elkonsumenter med lägre eller inga byteskostnader.  

 

Resultatet i denna uppsats är rimligt då den stödjer resultat från tidigare litteratur om att 

byteskostnader finns på elmarknaden och att byteskostnader kan anta höga värden. 

Dock är det inte enbart forskning om byteskostnader på elmarknaden som stödjer detta 

resultat, utan byteskostnader på andra marknader kan ha höga värden. En möjlig 

förklaring till resultatet, som kan relateras till det resonemang som Shy (2002) 
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framförde, är att de större elhandelsbolagen har något högre priser och högre 

marknadsandel, och de mindre elhandelsbolagen har något lägre priser och mindre 

marknadsandel. Utifrån konsumenten perspektiv med avtal hos ett av de större 

elhandelsbolagen är vinsten av att byta elhandelsbolag relativt låg.  

 

Resultatet förhåller sig till tidigare forskning om byteskostnader på den svenska 

elmarknaden, men som ovan nämnt skiljer sig i aspekten gällande metodval, där tidigare 

forskning använt enkätundersökningar och ekonometriska metoder för att beräkna 

byteskostnader. Även om resultatet kan vara användbart för policyåtgärder, bör fortsatt 

forskning inom området genomföras. I denna uppsats tolkas byteskostnaderna som en 

kostnad i monetärt värde som elkonsumenter upplever vid ett byte av elhandelsbolag, 

och tar inte hänsyn till konsumenternas individuella preferenser och andra faktorer som 

kan påverka byteskostnadernas storlek. Fortsatt forskning bör inkludera både den 

kostnad i monetärt värde som konsumenter upplever vid ett byte, och konsumenters 

subjektiva upplevda kostnad. Förslagsvis bör en omfattande studie utföras med en 

kombination av både Shys (2002) beräkningsmodell eller en utveckling av modellen, 

samt en ekonometrisk metod som mäter elkonsumenters preferenser och bytesfrekvens 

genom en enkätundersökning. Detta kan bidra till att en bättre analys över 

elkonsumenternas bytesbeteende och kostnad av att byta, samt nödvändiga 

policyåtgärder för att öka bytesbeteendet och minska kostnaden av att byta för 

konsumenter i framtiden.  

 

Ytterligare förslag till forskning inom området byteskostnader på den svenska 

elmarknaden är att inkludera fler hushållstyper med högre elförbrukning per kWh. 

Därmed inkluderas fler variabler och det är möjligt, att på ett mer omfattande vis, 

analysera byteskostnaders effekter på konsumenters bytesbeteende, välfärden och priser 

på elavtal bland olika elhandelsbolag. Även att vidga analysen till samtliga 

elhandelsbolag på marknaden och samtliga typer av elavtal innebär att betydande 

policyåtgärder och slutsatser kan dras.  
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BILAGA A 

BERÄKNINGAR AV BYTESKOSTNADER 

  

Tabellerna sammanställer den data som har använts för att beräkna byteskostnader 

enligt Shys (2002) modell. Datan utgör årskostnader för olika elavtal i de olika 

elområdena, elhandelsbolagens antal kunder, byteskostnadernas storlek och hur många 

procent byteskostnaderna utgör av den totala årskostnaden för elhandelsavtalet. Notera 

att en del elhandelsbolag utgår från vissa elområden och elavtal. Detta beror på att 

elhandelsbolagen inte erbjuder elavtalet i elområdet. Data är hämtad från Elpriskollen.se 

under datumen 2014-04-07 och 2014-04-08, Energimarknadsinspektionens data över 

elhandelsbolagens antal kunder och marknadsandelar (2013), Vattenfall Årsredovisning 

2013, Jämtkraft Årsredovisning 2012 och Telge Energi Årsredovisning 2012. 

 

Tabell A1: Exempelberäkning över byteskostnader för anvisat avtal i Elområde 2 

Elhandelsbolag       
    
     

 Byteskostnad 

Vattenfall       
    
     

         
           

              
      

E.ON       
    
     

         
           

             
      

Fortum       
    
     

         
           

             
      

Jämtkraft       
    
     

         
            

              
      

 

Tabell A2: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 1 år Elområde 1 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad  Procent 

Vattenfall  2065 935000 1958 95 % 

E.ON 2108 676000 1963 93 % 

Fortum 2100 624000 1944 93 % 

Bixia 2028 300000 1729 85 % 

Jämtkraft 1922 235840 1557 81 % 

Kraftringen 2010 158369 1512 75 % 

Mälarenergi 1981 147000 1454 73 % 

Energibolaget 2182 135000 1622 74 % 

Skellefteå Kraft 1970 125000 1378 70 % 

Öresundskraft 2035 125000 1443 71 % 

Göta El 2070 60000 1139 55 % 
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Billinge Energi 1982 53200 28 1 % 

 

Tabell A3: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 1 år för Elområde 2 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2078 935000 1971 95 % 

E.ON 2110 676000 1965 93 % 

Fortum 2102 624000 1946 93 % 

Bixia 2028 300000 1729 85 % 

Jämtkraft 1922 235840 1557 81 % 

Kraftringen 2010 158369 1512 75 % 

Mälarenergi 1981 147000 1454 73 % 

Energibolaget 2195 135000 1635 74 % 

Skellefteå Kraft 1972 125000 1380 70 % 

Öresundskraft 2035 125000 1443 71 % 

Göta El 2070 60000 1139 55 % 

Billinge Energi 1982 53200 16 0,8 % 

 

Tabell A4: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 1 år för Elområde 3 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2110 935000 2003 95 % 

E.ON 2145 676000 2000 93 % 

Fortum 2132 624000 1976 93 % 

Bixia 2028 300000 1729 85 % 

Jämtkraft 1948 235840 1583 81 % 

Kraftringen 2010 158369 1512 75 % 

Telge Energi 2157 150000 1638 76 % 

Mälarenergi 1981 147000 1454 73 % 

Energibolaget 2220 135000 1660 75 % 

Skellefteå Kraft 1992 125000 1400 70 % 

Öresundskraft 2035 125000 1443 71 % 

Göta El 2070 60000 1139 55 % 

Billinge Energi 1982 53200 -14 0 % 

 

Tabell A5: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 1 år för Elområde 4 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2125 935000 1881 89 % 

E.ON 2170 676000 1848 85 % 

Fortum 2160 624000 1815 84 % 

Bixia 2048 300000 1441 70 % 

Jämtkraft 1972 235840 1257 64 % 

Kraftringen 2035 158369 1124 55 % 

Mälarenergi 2005 147000 1056 53 % 

Energibolaget 2245 135000 1252 56 % 

Skellefteå Kraft 2015 125000 983 49 % 

Öresundskraft 2065 125000 191 9 % 
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Tabell A6: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 3 år för Elområde 1 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2032 935000 1925 95 % 

E.ON 1988 676000 1842 93 % 

Fortum 2099 624000 1942 93 % 

Bixia 2045 300000 1745 85 % 

Din El 1985 280000 1666 84 % 

Jämtkraft 1962 235840 1595 81 % 

Kraftringen 2035 158369 1533 75 % 

Mälarenergi 2025 147000 1495 74 % 

Skellefteå Kraft 2022 125000 1426 71 % 

Öresundskraft 2072 125000 1476 71 % 

Billinge Energi 1995 53200 72 3 % 

 

Tabell A7: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 3 år för Elområde 2 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2048 935000 1941 95 % 

E.ON 1990 676000 1844 93 % 

Fortum 2109 624000 1952 93 % 

Bixia 2045 300000 1745 85 % 

Din El 1990 280000 1671 84 % 

Jämtkraft 1965 235840 1598 81 % 

Kraftringen 2035 158369 1533 75 % 

Mälarenergi 2025 147000 1495 74 % 

Skellefteå Kraft 2025 125000 1429 71 % 

Öresundskraft 2072 125000 1476 71 % 

Billinge Energi 1995 53200 57 3 % 

 

Tabell A8: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 3 år för Elområde 3 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2075 935000 1968 95 % 

E.ON 2025 676000 1879 93 % 

Fortum 2135 624000 1978 93 % 

Bixia 2045 300000 1745 85 % 

Din El 2015 280000 1696 84 % 

Jämtkraft 1988 235840 1621 81 % 

Kraftringen 2035 158369 1533 75 % 

Mälarenergi 2025 147000 1495 74 % 

Skellefteå Kraft 2048 125000 1452 71 % 

Öresundskraft 2072 125000 1476 71 % 

Billinge Energi 1995 53200 32 2 % 

 

Tabell A9: Byteskostnader för fastprisavtal bindningstid 3 år för Elområde 4 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2090 935000 1841 88 % 
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E.ON 2050 676000 1721 84 % 

Fortum 2166 624000 1814 84 % 

Bixia 2072 300000 1452 70 % 

Din El 2050 280000 1399 68 % 

Jämtkraft 2015 235840 1285 64 % 

Kraftringen 2060 158369 1130 55 % 

Mälarenergi 2055 147000 1086 53 % 

Skellefteå Kraft 2072 125000 1018 49 % 

Öresundskraft 2108 125000 264 13 % 

 

Tabell A10: Byteskostnader för rörligt prisavtal för Elområde 1 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  1936 935000 1830 95 % 

E.ON 2049 676000 1905 93 % 

Fortum 1965 624000 1810 92 % 

Bixia 1878 300000 1582 84 % 

Din El 1858 280000 1544 83 % 

Jämtkraft 1758 235840 1396 79 % 

Kraftringen 2029 158369 1534 76 % 

Telge Energi 2068 150000 1553 75 % 

Mälarenergi 1859 147000 1336 72 % 

Energibolaget 2208 135000 1652 75 % 

Skellefteå Kraft 2072 125000 1484 72 % 

Öresundskraft 1952 125000 1364 70 % 

God El 2087 95000 1381 66 % 

Göta El 2003 60000 1078 54 % 

Billinge Energi 1968 53200 136 7 % 

 

Tabell A11: Byteskostnader för rörligt prisavtal för Elområde 2 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  1937 935000 1832 95 % 

E.ON 2050 676000 1906 93 % 

Fortum 1965 624000 1810 92 % 

Bixia 1878 300000 1582 84 % 

Din El 1859 280000 1545 83 % 

Jämtkraft 1760 235840 1398 79 % 

Kraftringen 2029 158369 1534 76 % 

Telge Energi 2066 150000 1551 75 % 

Mälarenergi 1860 147000 1337 72 % 

Energibolaget 2208 135000 1652 75 % 

Skellefteå Kraft 2071 125000 1483 72 % 

Öresundskraft 1902 125000 1314 69 % 

God El 2088 95000 1382 66 % 

Göta El 2004 60000 1079 54 % 

Billinge Energi 1968 53200 135 7 % 
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Tabell A12: Byteskostnader för rörligt prisavtal för Elområde 3 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  1937 935000 1831 95 % 

E.ON 2051 676000 1907 93 % 

Fortum 1966 624000 1811 92 % 

Bixia 1880 300000 1584 84 % 

Din El 1861 280000 1547 83 % 

Jämtkraft 1762 235840 1340 79 % 

Kraftringen 2029 158369 1534 76 % 

Telge Energi 2067 150000 1552 75 % 

Mälarenergi 1861 147000 1338 72 % 

Energibolaget 2208 135000 1652 75 % 

Skellefteå Kraft 2086 125000 1498 72 % 

Öresundskraft 1954 125000 1366 70 % 

God El 2087 95000 1381 66 % 

Göta El 2005 60000 1080 52 % 

Billinge Energi 1968 53200 135 7 % 

 

Tabell A13: Byteskostnader för rörligt prisavtal för Elområde 4 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  1961 935000 1839 88 % 

E.ON 2078 676000 1912 96 % 

Fortum 1994 624000 1816 95 % 

Bixia 1906 300000 1567 83 % 

Din El 1887 280000 1528 86 % 

Jämtkraft 1785 235840 1373 65 % 

Kraftringen 2058 158369 1500 79 % 

Telge Energi 2098 150000 1517 74 % 

Mälarenergi 1888 147000 1299 58 % 

Energibolaget 2235 135000 1610 77 % 

Skellefteå Kraft 2084 125000 1425 72 % 

Öresundskraft 1981 125000 1322 63 % 

God El 2114 95000 1327 65 % 

Göta El 2032 60000 189 9 % 

 

Tabell A14: Byteskostnader för anvisat avtal för Elområde 1 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2700 935000 2456 91 % 

E.ON 2730 676000 2407 88 % 

Skellefteå Kraft 2072 125000 -309 0 % 

 

Tabell A15: Byteskostnader för anvisat avtal för Elområde 2 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2700 935000 2337 87 % 

E.ON 2730 676000 2264 83 % 
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Fortum 2752 624000 2258 82 % 

Jämtkraft 1800 235840 -356 0 % 

 

Tabell A16: Byteskostnader för anvisat avtal för Elområde 3 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2750 935000 2579 94 % 

E.ON 2780 676000 2549 92 % 

Fortum 2752 624000 2503 91 % 

Bixia 2832 300000 2359 83 % 

Din El 2748 280000 2248 82 % 

Kraftringen 2822 158369 2043 72 % 

Telge Energi  2824 150000 2014 71 % 

Göta El 2835 60000 251 9 % 

 

Tabell A17 Byteskostnader för anvisat avtal för Elområde 4 

 Årskostnad Antal kunder Byteskostnad Procent 

Vattenfall  2750 935000 2455 89 % 

E.ON 2855 676000 2465 86 % 

Fortum 2752 624000 2335 85 % 

Bixia 2875 300000 2140 74 % 

Kraftringen 2822 158369 1720 61 % 

Mälarenergi 2875 147000 1727 60 % 

Öresundskraft 2498 125000 72 3 % 

 

 

 


