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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Uppsatsen undersöker empiriskt om avregleringen av naturgasmarknaden inom EU har 

haft någon effekt på spotpriset för naturgas. Vidare avser studien att undersöka om 

avregleringen har haft önskad effekt, nämligen att skapa en mer konkurrenskraftig 

marknad och en mer transparent prissättning. Studien använder sig av 

regressionstekniken Two-Stage Least Squares för att kunna undersöka avregleringens 

effekt. Till grund för studien står teoretiska antaganden om en avreglerings effekt och 

hur en sådan ska påverka pris och konkurrens på den avreglerade marknaden. Vidare 

har marknadsformer som fullständig konkurrens och monopol används som teoretisk 

referensram för att kunna dra slutsatser om avregleringens effekt på naturgasmarknaden 

inom Europa. Resultaten visar på ett prisfall, det går dock inte att säga om det endast 

beror på avregleringen, utan även andra tidsspecifika faktorer kan ha en inverkan.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis examines empirically whether the deregulation of the natural gas market in 

the EU has had an impact on the spotprice. Furthermore, the study will examine 

whether the deregulation has had the desired effect, to create a more competitive market 

and a more transparent pricing to the end consumer. The study makes use of the 

regression technique, Two-Stage Least Squares to examine the effect of the 

liberalization. Theoretical assumptions are made about the impact of liberalization and 

how this will affect pricing and competition in a liberalized market. Furthermore, the 

market forms such as perfect competition and monopoly is used as a theoretical 

framework in order to draw conclusions about the effect of the deregulation of the 

natural gas market in Europe. The results points to a fall in prices, it is not possible to 

say whether it is only due to the deregulation, but also other time-specific factors might 

have an impact. 
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INTRODUKTION 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Innan avregleringen av naturgasmarknaden i Europa, år 2007, utgjordes basen av statligt 

ägda transmissionsföretag som hade monopol både på import och vidareförsäljning av 

naturgas. Det fanns även privata aktörer som hade tydligt dominerande positioner på 

transmissionsmarknaden. Tack vare att transmissionsföretagen i respektive land ägde 

pipelinesystemen och även hade ensamrätt till dem kunde de sätta priset på naturgas så 

att varje kundsegment betalade det pris som de maximalt kunde tänka sig att betala.  

Marknaden för distribution av naturgas i respektive medlemsland kännetecknades av 

lokala monopol. Före avregleringens tid var det heller inte möjligt för konsumenter att 

fritt välja leverantör av naturgas. Det berodde på att de olika medlemsländernas 

naturgasmarknader var helt separerade från varandra. Efter avregleringen blev 

konsekvensen att marknaden mer började efterlikna ett oligopol, med ett fåtal stora 

aktörer på marknaden. Storleken på investeringarna som behövs för distributionsnätverk 

och lagringskapacitet för att kunna motverka leveransstörningar ger upphov till en mer 

oligopollik marknad eftersom det försvårar för nya företag att ta sig in på marknaden 

(United nations economic commission for Europe [UNECE], 2012). 

Naturgasen är det näst mest konsumerade fossila bränslet inom EU med en 

konsumtionsandel på 23 % (2008). Det är endast olja som med en andel på 41,4% 

(2008) som konsumeras mer än naturgasen inom EU (European commission´s for 

market observatory for energy [ECMOE], 2010, s 10).  

58 % av naturgasen importeras och då främst från Ryssland med en import på 42 % för 

år 2012. Det kan jämföras med en import på 39,3% för år 2008. 10 % av importen 

kommer från länder som Egypten, Libyen, Nigeria, Qatar och Trinidad och Tobago 

medan hela 80 % av den totala importen till EU passerar genom Ukraina (UNECE, 

2012; ECMOE, 2010). 
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Slutsatserna av det är att Ryssland och Ukraina är två otroligt viktiga länder för 

försörjningen av naturgas inom EU. Hushållen på den europeiska naturgasmarknaden 

står för 26,5 % av konsumtionen, kraftproduktionen 31,9 %, industri 20 %, tjänster 12,3 

% och övriga 9,3 % (ECMOE, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  EU27 import av gas 1990-2006  

 

Källa: UNECE (s.38, 2012) 

 

I och med den finansiella krisen år 2008 påverkades alla energiråvaror negativt med ett 

stort prisfall som följd. I början av år 2009, då världsekonomin började återhämta sig, 

började priserna återigen att stiga. Gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina under hösten 

2007 resulterade i ett leveransstopp av naturgas till Europa. Då Ukraina är en av de 

viktiga hubbarna för gasleveranser vidare ut i Europa gav denna kris stora ekonomiska 

effekter för EU. Det ledde till att EU kommissionen stärkte direktiven för säkerheten av 

gasförsörjningen. Det gjordes genom lanseringen av de tre lagstiftningspaketen. 

(Regulation No 994/2010; Council directive 2004/67/EC). 

Ryssland är, som redan nämnt, en viktig del av den globala och inte minst den 

europeiska energimarknaden. Det ryska företaget Gazprom är det största företaget för 

naturgas och har en global marknadsandel på 17 % (UNECE, 2012). 
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UGSS - Unified Gas Supply System of Russia är det ryska överföringssystemet och 

även det största överföringssystemet i världen. Två stora investeringsprojekt är North- 

och South Stream där nya gasledningar byggs för rysk gasexport till Europa. North 

Stream är avsedd för leveranser främst till Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, 

Frankrike, Danmark. South Stream är i sin tur en investering för att öka den europiska 

energisäkerheten genom att bygga en gasledning som går under svarta havet från den 

ryska till den bulgariska kusten (UNECE, 2012) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om avregleringen har påverkat spotpriset på 

naturgas.  

 

1.3 Metod 

Vi kommer att undersöka avregleringens effekt empirisk i en ekonometrisk modell. 

Med hjälp av regressionstekniken Two-Stage Least Squares kommer vi att kunna 

analysera den insamlade datan. Vi kommer i fortsättningen att referera till detta som 

2SLS. Till skillnad från Brännlund, Karimu och Söderholm (2012) så landar valet av 

metod på 2SLS-regression då pris och utbud påverkar varandra ömsesidigt varför 

utbudet måste instrumenteras av variabler som endast påverkar utbudet. 

Då avregleringen skedde inom EU och syftet var att skapa en mer homogen 

naturgasmarknad faller det sig naturligt att vi vill titta på naturgasmarknaden för EU. 

Tyvärr finns det inte tillfredsställande data för varje enskilt land. Det gör att urvalet 

måste begränsas till de länder där det finns tillfredsställande data. De är Tyskland, 

Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Storbritannien. Då vill undersöka 

avregleringens direkta effekt så finner vi det lämpligt att kolla på spotpriset på naturgas. 

Hade vi istället valt att kolla på konsumentpriset hade vi varit tvungna att modellera 

företagens kostnader, något som är omöjligt att observera. Genom att titta på spotpriset 

kommer vi närmare avregleringens sanna effekt. 
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1.4 Tidigare studier 

Slabá, Gapko och Klimesová (2012) undersöker om avregleringen på 

naturgasmarknaden i EU har påverkat prissättningen av naturgas i Tjeckien. De ställer 

upp hypotesen att fram till år 2005 var priset som slutkonsumenten möter högt 

korrelerat med importpriset vid långtidskontrakt. Slabá m.fl. (2012) antar sedan att den 

korrelationen kommer att minska till förmån för en ökad korrelation med 

marknadspriset från år 2006 och framåt. Efter utförandet av ett Chow Test så drogs 

slutsatsen att korrelationen mellan priset för slutkonsument och importpriset vid 

långtidskontrakt visserligen har minskat men att det inte går att säga att korrelationen 

med marknadspriset har ökat.  

En förklaring till detta tros vara att den tjeckiska naturgasmarknaden, i avreglerad form, 

inte har existerat tillräckligt lång tid för att det ska finnas tillräcklig data.  

Vidare så påvisar Slabá m.fl. (2012) att naturgasmarknaden, trots avregleringen år 2007, 

inte karaktäriseras av fullständig konkurrens. En förklaring till det är att det fortfarande 

är ett fåtal stora internationella producenter som innehar dominanta ställningar på 

marknaden. Det gör att naturgasmarknaden fungerar i princip på samma sätt som innan 

avregleringen. Som förslag till att förändra konkurrenssituationen föreslås det att EU 

ska öppna marknaden även för icke medlemsländer.  

Tre orsaker till att naturgasmarknaden i Tjeckien inte fungerar som det, efter 

avregleringen, är tänkt är: 

 Importörerna är fortfarande skyldiga att importera stora volymer naturgas på 

grund av existerande långtidskontrakt. 

 Producenterna av naturgas är i större utsträckning intresserade av dessa 

långtidskontrakt än av handel med naturgas till marknadspris. 

 Avregleringen försvagar befintliga importörers marknadsandel vilket leder till 

försvagad förhandlingskraft mot stora producenter av naturgas, till exempel 

Gazprom. 
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Jamasb och Pollitt (2005) har studerat avregleringens effekter på den europeiska 

elmarknaden. Resultaten från deras studie visar att avregleringen har resulterat i lägre 

priser för slutkonsumenten, högre produktivitet samt lägre vinster för företagen på 

elmarknaden. Detta till följd av den ökade konkurrensen på marknaden. 

Likt naturgasmarknaden består elmarknaden i Europa av lokala marknader vilket 

medför stora investeringskostnader i produktionsteknologi och infrastruktur för att få en 

fullt integrerad marknad. Storleken på dessa nödvändiga investeringar gör att processen 

mot en full integrerad marknad är en långsam process. Det kan medföra osäkerhet för 

befintliga företag på elmarknaden som tar sig uttryck i form av försiktighet när det 

gäller investeringar. Det kan på kort sikt enligt Jamasb och Pollitt (2005) göra att nya 

företag inte har möjlighet att etablera sig på marknaden samt att innovationen kan bli 

hämmad på lång sikt.  

Brännlund m.fl. (2012) har studerat avregleringens effekt på den svenska elmarknaden 

och då främst studerat om avregleringen har påverkat elpriset i form av stigande eller 

sjunkande priser. Resultatet blev att det inte gick att fastställa att avregleringen i sig har 

påverkat elprisets utveckling under den valda mätperioden. Istället argumenterar 

författarna att det var andra faktorer, så som dyrare produktionskapacitet och ett högre 

pris på kol, som påverkade elpriset i högre utsträckning. Vidare drogs slutsatsen att den 

elmarknaden efter avregleringen fungerade effektivt vad gäller prissättning och 

konkurrens, vilket gör att avregleringen får anses ha haft önskad effekt. 



 
 

6 
 

 

NATURGASMARKNADEN INOM EU 

 

 

 

 

I detta kapitel redogör vi för hur naturgasmarknaden inom EU fungerar samt hur 

avregleringens olika lagstiftningspaket är utformade. Vidare kommer marknadens 

struktur före- och efter avregleringen att presenteras men också tanken bakom 

avregleringen. Tanken med kapitlet är att skapa en förståelse för naturgasmarknadens 

funktionssätt. 

 

2.1 Marknaden 

En avreglering inom EU leder till en mer integrerad marknad då företagen måste börja 

göra affärer med närliggande marknader. Avregleringarnas vision har varit att skapa en 

marknad som ger konsumenten fler valmöjligheter, större frihet och effektivitet 

(UNECE, 2012) 

 

Inom EU har avregleringen fått den effekten att gasmarknaden har gått från flera 

nationella monopol till en mer oligopollik struktur med ett fåtal stora aktörer. Tanken 

bakom avregleringen var att introducera fler konkurrenskraftiga företag och skapa priser 

som bättre speglar företagets kostnader. Förväntningarna var även att avregleringen 

skulle leda till lägre priser för slutkonsumenten. Det huvudsakliga målet var dock att 

skapa en mer konkurrenskraftig marknad med ökad transparens och effektivare 

prissättning, vilket nödvändigtvis inte behöver leda till lägre priser (UNECE, 2012).   

 

Priset för naturgas i Europa består till stor del av tre komponenter: 

 Energi/inköpspriset 

 Nätverkskostnader så som överförings- och distributionskostnader 

 Skatter som oftast består av moms, men även energi och miljöskatter 
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På den europeiska naturgasmarknaden är en stor del av importen begränsad till ett fåtal 

länder: Ryssland, Algeriet och Norge. Marknaden domineras av långsiktiga kontrakt 

(LTC) vilket bidrar till en ökad försörjningstrygghet. Dessa kontrakt är mellan 

producent och importören i ett land. De långsiktiga kontrakten sammankopplar oftast 

gaspriserna med deras närmaste substitut, vanligtvis olja, eller andra raffinerade 

produkter. I de nya kontrakt som förhandlas fram vill importörerna koppla priset mot 

spotpriset på naturgas i större utsträckning än endast mot exempelvis olja. (European 

parliament´s committee on industry, research and energy [ITRE], 2010). Priserna får en 

eftersläpning som kan vara upp till flera månader, på grund av att naturgaspriserna 

indexeras mot oljan (ECMOE, 2010). När gasen anländer till Europa har en ökad handel 

utvecklats hos olika gashubbar runt om i Europa. Hubbarna domineras av två typer, 

nämligen fysiska och virtuella hubbar. De fysiska hubbarna finns där flera gasledningar 

möts, gas som handlas måste passera denna utbytesplats.  

 

De virtuella hubbarna är till skillnad från de fysiska inte begränsade till en viss plats i 

nätverket utan består istället av en zon där man försöker balansera in och utflödet av gas 

(ITRE, 2010). 
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Figur 2. Gasledningar inom EU  

Källa: ITRE (s.38, 2010) 

2.2 LNG – flytande naturgas 

För att kunna utnyttja lagrad naturgas så effektivt som möjligt har intresset för LNG, 

naturgas i flytande form, ökat. De tre största grossisterna utgjorde år 2010 90 % av 

marknaden i de 12 länder där LNG-terminalerna finns (ITRE, 2010). LNG används som 

en reserv när marknaden möter höga efterfrågebelastningar. LNG har gett upphov till 

mer flexibla kontrakt, som i sin tur kan ge upphov till ett mer instabilt kassaflöde för 

gasleverantörerna (UNECE, 2012) 

 

 

Figur 3.  LNG terminaler i Europa 

Källa: ITRE (s.41, 2010) 
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2.3 Avregleringen 

Den europiska avregleringen har skett stegvis där det första direktivet antogs 1998 och 

det tredje och sista trädde i kraft 2011. Avregleringen har skett i tre steg i och med dessa 

lagstiftningspaket. 

2.3.1 Första lagstiftningspaket 

Direktivet antogs i juni 1998 av Europaparlamentet och trädde i kraft den 10 augusti 

1998. Tanken var att öppna upp marknaden och ge rätten att tillträda nätverket för 

direkta inköp från producenter där tredje part har valet mellan förhandlat eller reglerat 

tillträde. Även tredjepartstillträde för transporter, distribution, pris samt tillträde till 

LNG-terminalerna. (UNECE, 2012) 

2.3.2 Andra lagstiftningspaket 

2003 togs ett nytt direktiv fram för att lösa problemen med den begränsade 

konkurrensen som det gamla direktivet medfört. Det gjordes genom att öppna 

marknaden för industrier i juli 2004 och för alla konsumenter i juli 2007. Direktivet går 

ut på att ge hushållen valfriheten att själva välja leverantör och på så sätt uppmuntra 

hushållen till ett aktivt deltagande. Hushållen ska med sin valfrihet själva kunna påverka 

leverantörerna med sitt val och på så sätt bidra med en förbättring av produkter och 

tjänster som företagen erbjuder. Tanken bakom direktivet var att undvika 

intressekonflikter. Man såg det nödvändigt att skilja nätverksamheten från produktion 

och leverans i de monopol som konkurrerar på marknaden. Det skedde genom en 

process som kallas unbundling
1
. (UNECE, 2012) 

 

Med legal unbundling menas att exempelvis överföring och distribution måste hanteras 

av ett företag som är rättsligt åtskild från företagen som är involverade i icke-nätverk 

och gas aktiviteter. Ett separat bolag måste skapas när det kommer till verksamhet i 

nätverket medan all annan verksamhet, exempelvis leverans och produktion, får drivas 

inom samma bolag. (UNECE, 2012) 

Functional unbundling innebär att bolag som är involverade i verksamhet för nätverket 

exempelvis inte får inneha aktier i andra företag som är relaterade till produktion, 

                                                           
1
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/unbundli

ng_en.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/unbundling_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/unbundling_en.pdf
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leverans eller holdingbolag. Även ledningens personliga innehav måste vara anordnande 

efter dessa regler.  

EU kommissionen gick även ut med att man på både nationell och regional nivå skall 

informera kunderna om deras rättigheter att kunna välja leverantör, samt att det är enkelt 

och gratis, men även att det inte ska finnas någon ökad risk när det gäller försörjning 

och kvalitet. (UNECE, 2012) 

2.3.3 Tredje lagstiftningspaketet  

Det sista steget i liberaliseringen av den europeiska naturgasmarknaden antogs av 

Europeiska kommissionen den 19 september 2007 och trädde i kraft den 3 mars 2011. 

Detta paket är en påbyggnad av direktiv 1 och 2 och ska fortsätta arbetet med att 

separera produktion och leverans från nätverksamheten. Man vill exempelvis underlätta 

handel för gas mellan gränserna, säkerställa utbudet av naturgas genom att införa fler 

tillsynsmyndigheter samt att jobba för ett bättre samarbete mellan länderna när det 

kommer till investeringar i naturgasnätverket (UNECE, 2012). 

I det andra lagstiftningspaketet var det inte förbjudet med långtidskontrakt, så länge de 

följde de allmänna konkurrenslagarna. Det är dock ändrat i det tredje 

lagstiftningspaketet som säger att kontrakten nu måste följa direktivens övergripande 

mål (ITRE, 2010).  

 

2.4 Naturgasmarknaden före avreglering 

Naturgasmarknaden i Europa avreglerades 2007 för att skapa en integrerad och 

homogen marknad för naturgas där alla medlemsländer skulle mötas. (UNECE, 2012) 

Innan avregleringen såg marknaden ut på helt annat sätt. Medlemsländernas 

naturgasmarknader var helt skilda från varandra och dessa marknader kännetecknades 

av lokala monopol. De nationella marknaderna dominerades av enskilt stora aktörer som 

själva kunde sätta priset på naturgas utan att behöva oroa sig för konkurrens från andra 

företag. Företagen var både statligt ägda transmissionsföretag men också stora privata 

aktörer som hade monopol på all import och vidareförsäljning av naturgas på den 

nationella marknaden. Något som stärkte deras dominanta ställning på respektive lands 

naturgasmarknad var ägandet av de lokala pipelinesystemen med tillhörande ensamrätt 

samt att långtidskontrakt skrevs för att säkerställa utbudet av naturgas. Ytterligare en 
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faktor som stärkte den monopolistiska ställningen var att konsumenterna i respektive 

land saknade möjlighet att fritt välja leverantör av naturgas. (UNECE, 2012) 

2.5 Varför avreglerades naturgasmarknaden inom EU? 

Syftet med avregleringen av naturgasmarknaden var att skapa en integrerad och 

homogen marknad för medlemsländerna inom EU. (UNECE, 2012) 

Konsekvenserna av avregleringen skulle bli en marknad med högre konkurrens som 

borde leda till lägre kostnader för både konsumenter och företag samt ökade incitament 

för företagen på naturgasmarknaden att investera i ny infrastruktur och 

produktionskapacitet. Det borde få till följd att energiförsörjningen blir säkrare och det 

skulle leda till en högre allmännytta. (Commissions of the European communities 

[CEC], 2007) 

Vad gäller prissättningen på naturgasmarknaden så var tanken att, genom ökad 

konkurrens, skapa en mer transparent och samhällsekonomisk prissättning där priserna i 

större utsträckning ska spegla företagens egentliga kostnader. Förväntningarna var att 

priserna skulle sjunka efter det att avregleringen trädde i kraft. (UNECE, 2012) 

 

2.6 Naturgasmarknaden efter avreglering 

Avregleringen av naturgasmarknaden har stimulerat efterfrågan på gas, ökat 

investeringarna i infrastruktur för distribution samt lett till ökade möjligheter för 

konsumenterna att välja naturgasleverantör. (UNECE, 2012) 

Investeringar i infrastruktur är nödvändiga för att öka konkurrensen mellan företagen på 

marknaden. Detta för att det blir lättare att transportera gasen dit där den efterfrågas. 

Projekten tar dock lång tid att färdigställa vilket är en stor anledning till att det 

fortfarande råder bristande konkurrens på naturgasmarknaden inom EU. Trenden som 

nu går att observera är att i takt med att allt fler investeringar i infrastruktur slutförs så 

minskar marknadsandelen för de dominerande företagen, om än i väldigt långsam takt 

(UNECE, 2012). 

Ytterligare en orsak till den bristfälliga konkurrensen är konsumenternas ovilja att byta 

naturgasleverantör, det trots att de sparar pengar på att byta. Anledningen till oviljan är 

enligt UNECE (2012) att konsumenterna uppfattar bytesprocessen som omständlig och 
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tidskrävande. Byte av naturgasleverantör sker istället då konsumenterna byter bostad 

eller flyttar till annan ort. Den största faktorn till att avregleringen inte har påverkat 

naturgasmarknaden fullt ut är enligt UNECE (2012) långtidskontrakten som sträcker sig 

många år framåt i tiden.  

Kontrakten ger importörerna av naturgas skyldigheten att köpa den, enligt kontraktet, 

överenskomna volymen av naturgas. Existensen av kontrakten stärker såklart de stora 

aktörernas ställning på marknaden ytterligare och försvårar dessutom mycket för nya 

företag att etablera sig på marknaden (UNECE, 2012). 

Innan avreglering karaktäriserades naturgasmarknaden inom EU av nationella monopol. 

Det vi kan se nu är att marknaden fortfarande lider av bristande konkurrens där ett fåtal 

stora företag har dominanta positioner och makt att påverka marknadspriset. Det leder 

till att marknaden kan klassificeras som ett EU oligopol (UNECE, 2012). 

Med det som bakgrund är vi intresserade av att se vad som har hänt med spotpriset på 

naturgas efter avregleringen.
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TEORI 

 

 

 

 

För att kunna förstå motivet bakom en avreglering presenteras nedan relevant 

ekonomisk teori. Detta för att skapa en uppfattning om vad som enligt teorin bör hända 

och varför. Teoribildningen är även en bra referensram för att kunna utvärdera om 

utfallet blev lyckosamt. 

 

3.1 Tanken bakom en avreglering? 

Bergman (2002) definierar begreppet avreglering som ett fritt val för aktörerna på den 

avreglerade marknaden att själva få bestämma hur de vill sätta priserna samt att 

eventuella inträdes- och utträdeshinder försvinner. En avreglering innebär att 

marknaden utsätts för konkurrens på ett eller annat sätt. 

3.2 Fullständig konkurrens 

Den optimala konkurrenssituationen på en marknad är enligt Lundmark (2010) 

fullständig konkurrens. När fullständig konkurrens råder så möter varje företag en 

horisontell efterfrågekurva vid det pris som bestäms av marknaden, det så kallade 

marknadspriset. Vid detta pris kan företagen som agerar på marknaden sälja hur stora 

kvantiteter de önskar. Alla företag som agerar på en marknad som kännetecknas av 

fullständig konkurrens är alltså pristagare (Lundmark, 2010).  

Vidare görs ett antagande om att varje företag existerar i syfte att maximera sin vinst. 

Det innebär att företagen kommer att producera den kvantitet där vinsten är maximerad. 

Företaget maximerar sin vinst där marginalintäkten är lika med marginalkostnaden. 

 

Vi har tidigare nämnt att ett företag som agerar på en marknad som kännetecknas av 

fullständig konkurrens är pristagare, företaget kan alltså inte påverka marknadspriset 
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och måste därför sälja hela sin producerade kvantitet till detta pris. Det innebär att 

marginalintäkten måste vara lika med marknadspriset. 

 

Ovanstående innebär att vi kan omformulera vinstmaximeringsvillkoret för ett företag 

som agerar på en marknad som kännetecknas av fullständig konkurrens enligt följande: 

 

 

Figur 4.  Fullständig konkurrens 

 

Källa: Lundmark (2010) 

 

För att en marknad ska kunna kännetecknas av fullständig konkurrens så måste sex 

antaganden vara uppfyllda. Vi definierar dessa enligt flöjande: 

 Många köpare och säljare 

 Företagen på marknaden måste sälja identiska varor 

 Inga utträdes- eller inträdesbarriärer 

 Inga eller väldigt låga transaktionskostnader 

 Alla aktörer på marknaden måste ha fullständig information 

 Inga stordriftsfördelar 
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När fullständig konkurrens råder på en marknad är marknadsutfallet 

samhällsekonomiskt effektivt.   

Bergman (2002) menar att regleringar måste existera för att det ska kunna finnas 

avregleringar. Damsgaard och Green (2005) lyfter fram två stycken teorier som 

förklarar varför regleringar överhuvudtaget existerar, varav en är väsentlig för 

teoribildningen i denna uppsats. 

Teorin om reglering för allmänhetens bästa: Lagstiftare och olika myndigheter agerar, 

precis som namnet på teorin antyder, utifrån allmänhetens bästa när olika 

marknadsmisslyckanden ska korrigeras.  

Ett exempel på marknadsmisslyckanden som Damsgaard och Green (2005) lyfter fram 

är bristande konkurrens. Konsekvenserna av bristande konkurrens på en marknad är 

enligt Bergman (2002) att de existerande företagen på marknaden kan ta ut ett pris som 

är högre än vad priset hade varit om marknaden hade varit konkurrenssatt i större 

utsträckning. Enligt Lundmark (2010) uppstår ett marknadsmisslyckande ”om 

marknadsutfallet skiljer sig från fullständig konkurrens”. 

Enligt UNCE (2012) hade naturgasmarknaden i Europa innan avregleringen, år 2007, 

karaktären av ett monopol. Eller rättare sagt: Eftersom naturgasmarknaden i Europa inte 

var integrerad så karaktäriserades varje medlemslands enskilda naturgasmarknad av ett 

monopol.  

 

3.3 Monopol 

Enligt Snyder och Nicholson (2010) kännetecknas en marknad av ett monopol när 

endast ett företag agerar på marknaden. Lundmark (2010) hävdar att ett monopol är raka 

motsatsen till en marknad som kännetecknas av fullständig konkurrens. Vi nämnde 

tidigare att ett företag som agerar på en marknad med fullständig konkurrens är 

pristagare. För ett företag som har monopol på en marknad gäller då såklart raka 

motsatsen, nämligen att man är prissättare. Orsaken till att ett monopol överhuvudtaget 

existerar är enligt Snyder och Nicholson (2010) att det helt enkelt inte är lönsamt eller 

rent av omöjligt för andra företag att etablera sig på marknaden i fråga.  

Makten som ett företag i en monopolistisk ställning åtnjuter beror på hinder för att 

kunna etablera sig på marknaden, så kallade inträdeshinder.  
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Det finns inträdeshinder av två olika karaktärer enligt ekonomisk teori. Lundmark 

(2010) definierar ett av dem som legala inträdeshinder, vilket kan vara till exempel 

patent eller copyright. Snyder och Nicholson (2010) lyfter fram ytterligare ett exempel 

på legala inträdeshinder: När ett enskilt företag ges rätten att ensamt agera på en 

marknad. Vidare ger Snyder och Nicholson (2010) ett exempel på ytterligare 

inträdeshinder, nämligen sådana av teknisk karaktär. Ett exempel som Snyder och 

Nicholson (2010) lyfter fram är att det monopolistiska företaget har en teknisk fördel, 

exempelvis ensamrätt till gasledningarna, när det gäller produktionen. Av naturliga skäl 

kommer då marknaden att ha karaktären av ett monpol. 

Ett monopol vinstmaximerar enligt Lundmark (2010) på samma sätt som ett företag 

som agerar på en marknad med fullständig konkurrens, nämligen där marginalintäkten 

är lika med marginalkostnaden. 

  

Skillnaden jämfört med fullständig konkurrens är att kvantiteten som ett monopolistiskt 

företag producerar är lika med den totala kvantiteten som säljs på marknaden. Eftersom 

marknadens efterfrågekurva är negativt lutande måste monopolisten sänka 

marknadspriset för att kunna sälja större kvantiteter. Om monopolisten väljer att sänka 

marknadspriset så kommer även företagets marginalintäkt att sjunka. Eftersom 

monopolisten är prissättare, och därigenom påverkar marknadspriset genom sin 

produktionsnivå, kommer marginalintäkten och priset på marknaden att skilja sig åt. Ett 

företag som agerar på en marknad som kännetecknas av ett monopol kommer att 

producera där marginalintäkten är lika med marginalkostnaden men kommer att 

prissätta där priset är lika med efterfrågan på marknaden. 
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Figur 5. Monopol 

 

Källa: Lundmark (2010) 

 

Damsgaard och Green (2005) lyfter också fram ytterligare en fördel med avregleringar. 

Förutom ett lägre pris och en ökade utbjuden kvantitet, enligt ekonomisk teori, så 

uppstår möjligheten för nya företag att etablera sig på den avreglerade marknaden. Det 

är positivt eftersom att det ökar konkurrensen på marknaden. 

Snyder och Nicholson (2010) hävdar att så länge befintliga företag på marknaden gör 

vinst så kommer nya företag att lockas att träda in på marknaden. Motsatsen gäller 

såklart, om befintliga företag gör förluster så kommer utträde från marknaden att ske för 

vissa av dessa företag.  

Processen där nya företag gör entré på marknaden kommer att driva ned marknadspriset 

till den punkten där det helt enkelt inte är lönsamt för nya företag att etablera sig på 

marknaden. 

3.4 Oligopol 

Som nämnts i avsnitt 2 så karaktäriseras naturgasmarknaden in EU, efter avregleringen, 

av ett EU-oligopol. En marknad som kännetecknas av ett oligopol består av ett fåtal 

företag med makten att styra priset på marknaden (Lundmark, 2010). 
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EKONOMETRISK MODELL 

 

 

 

 

Här presenteras den ekonometriska modell som används för att empiriskt testa 

avregleringens effekt. I kapitlet beskrivs även modellens variabler och varför de 

används. 

 

4.1 Modellen 

Runar Brännlund m.fl. (2012) menar att det vanligaste sättet att skatta prisets 

bestämningsfaktorer är genom en regressionsmodell där priset antas bero på en rad olika 

variabler som teoretiskt påverkar utbud och efterfråga.  

Vi kommer att låta oss inspireras av Runar Brännlund m.fl. (2012) genom att använda 

oss av en modell där priset är en funktion av en rad faktorer. Modellen vi kommer 

använda oss av är en 2SLS medan studien ovan använder sig av en regressionsmodell i 

reducerad form. Vi kommer likt Brännlund m.fl. (2012) att använda oss av en 

dummyvariabel för att fånga upp effekterna av avregleringen som skedde på 

naturgasmarknaden.  

Utbudet och spotpriset på naturgas påverkar varandra simultant. Detta eftersom att 

spotpriset på naturgas bestäms av efterfrågan på naturgas samtidigt som efterfrågan 

bestäms av spotpriset. Det innebär att utbudet påverkar priset samtidigt som priset 

påverkar utbudet. Därför introduceras instrumentvariabler som påverkar utbudet men 

som inte beror av priset. En instrumentvariabel är en ”proxy” som påverkar den 

oberoende variabeln utan att påverkas av den beroende variabeln  (där i avser 

året och j det land som undersöks). Instrumentet ska vara korrelerat med den endogena 

förklaringsvariabeln, men inte med feltermen i ekvationen.  

Two-stage least square (2SLS) används för att rensa den stokastiskt förklarande 

variabeln,  , från dess påverkan på feltermen. 
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Första steget i 2SLS är att utföra en regression med   som beroende variabel på 

samtliga förutbestämda variabler enligt nedanstående modell: 

 

 

Vi har valt att instrumentera utbjuden kvantitet med variablerna orkaner och 

energiintensitet eftersom att dessa kan förklara hur utbudet av naturgas förändras över 

tid. Orkaner kan stänga ner oljeplattformar samt gasriggar och påverkar på så sätt 

utbudet av naturgas. Energiintensitet mäter energiförbrukning i ett land i förhållande till 

det landets BNP (Statistiska centralbyrån  [SCB], 2009). Dock kan det finnas ett 

endogenitetsproblem när det gäller energiintensitet eftersom att höga energipriser borde 

påverka energiintensiteten. 

Kol och el är substitut till naturgas och årliga förändringar i priset på dessa påverkar 

naturgaspriset. BNP används för att rensa för effekterna av ländernas ekonomiska 

tillväxt. 

I vår modell kommer vi att introducera två dummyvariabler, en avregleringsdummy för 

att se om vi har en strukturell brytpunkt efter avregleringen 2007 och en landsdummy 

för att rensa för landspecifika effekter. 

Eftersom avreglering och länder är kvalitativa variabler används en dummy för att 

översätta dem till kvantitativa variabler. Det för att kunna använda variablerna i 

regressionen.  

I vår paneldata tar avregleringsdummyn värdet (1) för år 2008 fram till 2011 och värdet 

(0) för resterande år (1991 till 2007). Då avregleringen skedde i mitten av år 2007, 

samtidigt som investeringsnivån för nyetablerade företag på naturgasmarknaden är 

mycket hög, vilket leder till att effekten av avregleringen har en viss fördröjning, så 

anser vi att år 2008 är en lämplig tidpunkt för att undersöka effekten av avregleringen 

(Damodar m.fl, 2009). Avregleringsdummyn fångar dock upp all tidsspecifik data under 

åren 2008-2011 vilket leder till att det inte endast är avregleringens effekt som vi 

kommer att se. 

Ett avsteg från avregleringsdummyn har vi för Storbritannien, eftersom avreglering 

skedde tidigare där än i de övriga medlemsländerna. Avregleringen i Storbritannien 
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skedde år 1992. Konsekvenserna av det blir att avregleringsdummyn tar värdet (1) redan 

år 1992 och fram till 2011. Precis som i de övriga fallen tar dummyn värdet (0) för åren 

före avregleringen. 

I paneldatan har vi en kolumn för varje land, där den specifika landsdummyn antar 

värdet (1) för det landet och värdet (0) för resterande länder, detta för att kunna rensa 

för landspecifika effekter.  

Gujarati och Porter (2009) hävdar att det vid ett R
2
-värde lägre än 0,8 på first-stage 

regressionen är meningslöst att utföra 2SLS-regressionen eftersom   då är ett 

dåligt instrument för . 

Efter att ha utfört first-stage regressionen sparas det estimerade värdet av  och 

ersätter sedan   i originalekvationen med det estimerade    för att sedan 

utföra en 2SLS- regression på den transformerade ekvationen (Gujarati & Porter, 2009) 

 

 är spotpriset på naturgas. Priset är initialt angivet i USD för att sedan omvandlas 

till relativa priser.  är den kvantitet naturgas som bjuds ut till slutkonsumenten.  

För att testa för svaga instrument i modellen så görs ett f-test med hypotesen att 

koefficienten för instrumenten alla är lika med noll i första regressionen. Om 

instrumenten är svaga så kommer normalfördelningen att ge en dålig skattning på 

fördelningen av 2SLS estimatorn. Vi ställer upp hypoteserna enligt nedan: 

 

 

Första regressionens f-statistik mäter informationsinnehållet i instrumenten, ju mer 

information desto större kommer det förväntade värdet på f-statistiken att vara. En 

riktlinje för f-testet är att om f-statistiken är lägre än 10 så är modellen drabbad av svaga 

instrument, det går då inte att lita på t-statistiken samt konfidensintervallen i 

regressionen (Stock & Watson, 2007). 
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För att testa om dummyvariabeln är signifikant så kommer det att utföras ett t-test på 

dummyns estimerade koefficient. Vi ställer upp hypoteserna för t-testet enligt 

nedanstående: 

 

 

Nollhypotesen säger att avregleringen inte har påverkat spotpriset på naturgas. Vår 

alternativa hypotes säger att spotpriset har påverkats efter avregleringen. Med hjälp av 

detta test kan vi svara på vår frågeställning om avregleringen har påverkat spotpriset på 

naturgas. 

Någonting vi inte kommer att ta hänsyn till är så kallade ”spurious regression”. 

Problemet kan uppstå när man kör regressioner på tidseriedata. Det innebär att två 

variabler, enligt regressionen, visar upp ett samband även fast ett sådant inte existerar i 

verkligheten. Orsaken till detta kan vara yttre påverkande faktorer som visar att dessa 

variabler har ett samband under vår valda mätperiod. Om man istället undersöker en 

längre tidsperiod så kanske dessa variabler inte alls har ett samband. 

Ett annat problem som kan uppstå vid användandet av tidseriedata är autokorrelation. 

Det innebär att vi har korrelation mellan tidsserievariablernas feltermer. 

Konsekvenserna av detta är att standardfelet blir felberäknat och vi kan då inte lite på t-

värdet i regressionen (Stock & Watson, 2007).  

Autokorrelation är inte heller något som vi kommer att ta hänsyn till i denna studie. 
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4.2 Beskrivning av data 

En förklaring av variablerna som används i modellen presenteras i nedanstående tabell. 

 

Tabell 1. Beskrivning av data 

Variabel Definition 

Pgas* Spotpriset på naturgas 

Qgas Utbuden kvantitet av naturgas. kWh/år 

Kolpris* Ton kol/USD 

Elpris* Band DC: 2 500 kWh < konsumtion < 5 000 kWh, exkluderat 

skatter. 

BNP* Brutto nationalprodukt 

Avreglering Dummy som antar värdet (1) för åren (2008-2011) och (0) för 

resterande år (1991-2007) 

Dummy-land Landspecifik dummy som antar värdet (1) för respektive land 

Orkaner Antalet orkaner per år i mexikanska gulfen 

Energiintensite

t 

Förhållandet mellan total energiförbrukning och BNP i respektive 

land 

* Alla priser är relativa och angivna i USD 

All data som används är hämtat från Eurostat (ec.europa.eu/eurostat), Worldbank 

(www.worldbank.org), Unstat (unstats.un.org) och NOAA (www.noaa.gov). 

All data är omgjord till årlig data med sammanlagt 114 observationer. Uteblivna 

observationer existerar i följande fall: 

 Energiintensitet för år 2011 för alla länder i urvalet. 

Pgas är spotpriset på naturgas. Elpriserna är initialt angivna i inhemska priser per kWh. 

Fram till 2007 är halvårsdatan uträknad genom att man har tagit priset den 1 januari och 

1 juli för varje år. Efter 2007 har man istället räknat ut det genomsnittliga halvårspriset. 

För att korrigera för det har vi räknat ut differensen mellan de olika räknesätten för varje 

land år 2007, eftersom båda metoderna användes detta år. Vi antar sedan att den 

procentuella differensen mellan metoderna det år är konstant över tid. Differensen 
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subtraheras sedan från priserna åren efter 2007, för att på så sätt kunna omvandla det 

nya räknesättet till det gamla.  

Qgas är utbjuden kvantitet, mätt i kWh/år. Kolpriserna angavs initialt i ton kol/USD och 

BNP i USD. Orkaner avser antalet orkaner i den mexikanska gulfen/år. Energiintensitet 

visar i sin tur förhållandet mellan den totala energiförbrukningen och BNP i respektive 

land. Alla priser är omvandlade till köpkraftsjusterade priser och angivna i USD.
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EMPIRISKA RESULTAT 

 

 

 

 

I denna del presenteras de empiriska resultat vi har fått av regressionerna. De två 

delarna av 2SLS presenteras var för sig för att skapa en ökad tydlighet för läsaren. 

Ekonomiska tolkningar av koefficienterna samt dess påverkan på den beroende 

variabeln presenteras också i detta kapitel. 

5.1 First-Stage regression 

Första steget i 2SLS är att utföra en regression där  är beroende variabel. Tanken 

med regressionen är att rensa för den endogena variationen.  

Tabell 2. Första regressionen med Qgas som beroende variabel 

Variabel Koefficient T-värde Signifikansnivå 

Intercept 4,56e+11 2,37 ** 

Kolpris -1,23e+09 -1,66 - 

Elpris -2,14e+11 -1,07 - 

BNP 0,0526552 1,68 - 

Orkaner 2,04e+09 0,95 - 

Energiintensitet -1,27e+09 -2,59 ** 

Avreglering 9,99e+10 2,50 ** 

Frankrike -1,62e+11 -2,71 ** 

UK 6,76e+11 13,35 *** 

Italien -8,92e+10 -1,00 - 

Nederländerna 6,03e+11 5,31 *** 

Spanien -1,52e+11 -2,39 ** 

Signifikansnivå; *=10%, **=5%, ***=1% 
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Regressionen kördes på nedanstående modell och resultaten redovisas i ovanstående 

tabell. 

 

Regressionen har ett justerat R
2
-värde på 0,9465 och ett f-värde på 167,49. 

De intressanta koefficienterna i regressionen är instrumentvariablerna: orkaner och 

energiintensitet. Instrumentet Orkaner har ett t-värde på 0,95. Det betyder att 

instrumentet inte är statistiskt signifikant på varken 10, 5 eller 1 % -nivå. Tolkningen av 

orkaners koefficient ger således en ökning av utbjuden kvantitet naturgas med 2 040 

000 000 kWh/år om antalet orkaner ökar med 1 orkan. Detta resultat är föga troligt 

eftersom en ökning av antalet orkaner rimligtvis borde påverka naturgasutbudet 

negativt. F-värdet i first-stage regressionen är 167,49, och således är högre än 10. Det 

säger oss att alla koefficienter i modellen inte är noll.  

Energiintensitet med ett t-värde på -2,59 är signifikant på 5 % nivå vilket innebär att det 

med 95 % säkerhet påverkat utbjuden kvantitet. Tolkningen är att utbjuden kvantitet 

kommer att minska med 1 270 000 000 kWh/år om energiintensiteten ökar med 1 enhet. 

Koefficienten borde egentligen ha ett positivt tecken då en ökning av energiintensiteten 

rimligtvis borde leda till en ökning av utbjuden kvantitet naturgas. 

 



 
 

26 
 

 

5.2 Two-Stage Least Squares regression 

Steg två i 2SLS var att estimera en regression med  som beroende variabel och 

där det estimerade värdet av  från första regressionen är en instrumenterad 

oberoende variabel. Regressionen utfördes på nedanstående modell och resultaten 

presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. 2SLS-regression 

Variabel Koefficient T-värde Signifikansnivå 

Intercept -155,0137 -4,00 *** 

Qgas 1,03e-10 0,57 - 

Kolpris 2,16127 4,20 *** 

Elpris 244,844 2,20 * 

BNP 7,51e-11 4,23 *** 

Avreglering -112,8452 -4,23 *** 

Frankrike 69,92066 2,37 ** 

UK 71,13758 0,54 - 

Italien 84,46257 4,20 *** 

Nederländerna 81,4718 0,66 - 

Spanien 142,2777 4,40 *** 

Signifikansnivå; *=10%, **=5%, ***=1% 

 

För ovanstående regression har vi ett justerat R
2
-värde på 0,7674 och ett f-värde på 

31,25. I och med att avreglerings dummyn är statistiskt signifikant på 1 % nivån innebär 

det att nollhypotesen H0:  Avreglering = 0 kan förkastas. Detta innebär att vi med 99 

% säkerhet kan säga att spotpriset på naturgas har påverkats av all tidsspecifik 

förändring under åren efter 2008. 
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Av 2SLS-regressionen kan vi även dra följande slutsatser: 

 Om utbjuden kvantitet ökar med 1 kWh/år så kommer spotpriset på naturgas att 

öka med 0,000000000103 USD, vilket kan likställas med 0. 

 Om kolpriset ökar med 1USD/ton kol så kommer spotpriset på naturgas att öka 

med 2,16127 USD/kWh. 

 Om elpriset ökar med 1 USD/kWh så kommer spotpriset på naturgas att stiga 

med 244,844 USD/kWh. Detta låter orimligt högt då naturgaspriset är mycket 

lägre i verkligheten. 

 Om BNP ökar med 1 USD så kommer spotpriset på naturgas att öka med 

0,0000000000751 USD/kWh vilket också kan likställas med 0. 

 Om vi har en avreglering på naturgasmarknaden så kommer spotpriset på 

naturgas att minska med 112,8452 USD/kWh. Detta är dock inte en helt korrekt 

tolkning då avregleringsdummyn fångar upp all tidsspecifik förändring under 

åren efter 2008.  
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ANALYS 

 

 

 

 

Analysen av de empiriska resultaten diskuterar vi möjliga anledningar till 

avregleringens utfall.  

6.1 Analys av resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka om den europeiska avregleringen har 

påverkat spotpriset på naturgas. Vi avsåg också att undersöka om avregleringen har fått 

den effekt som man hade hoppats på. 

I vår modell testar vi om avregleringen 2007 har haft en positiv (prisökning) eller 

negativ (prisminskning) effekt på spotpriset. Analysen fokuserar på utvecklingen av 

spotpriset under tidsperioden 1991-2011. Resultatet visar på en negativ påverkan och 

vår avregleringsdummy är starkt statistiskt signifikant.  

Vi kan dock inte säga att det endast är avregleringen som har påverkat priset på 

naturgas, då dummyn inkluderar all tidsspecifik förändring under åren 2008-2011. 

För att testa om ett enskilt år har haft större inverkan på vår avregleringsdummy så 

delade vi upp den årsvis (2007,2008,2009,2010 och 2011). Därefter kördes fem separata 

regressioner med en årsdummy i varje regression. De signifikanta resultaten redovisas i 

nedanstående tabell. 

Tabell 4. Resultat årsdummy 

Variabel Koefficient T-värde Signifikansnivå 

Dummy 2007 -80.40375 -3,12 *** 

Dummy 2008 -280.1601 -5,05 *** 

Dummy 2009 -195.6713 -6,73 *** 

Signifikansnivå; *=10%, **=5%, ***=1% 
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Vi fann att åren 2007, 2008 och 2009 var statistiskt signifikanta jämfört med de övriga 

åren. En trolig förklaring kan vara det rysk-ukrainska gasbråket hösten 2007 och den 

finansiella krisen 2008 där priserna på energiråvaror föll dramatiskt och nådde sin 

botten 2009 för att sedan börja återhämta sig. Effekten år 2009 beror troligtvis på den 

återhämtningen av priserna på energiråvarorna. Det är omöjligt att säga hur stor effekt 

avregleringen har haft på dessa svängningar i priset. Lägre spotpriser går i led med de 

teoretiska förväntningarna på en avreglering. Värt att nämna är också att vi fortfarande 

befann oss i en lågkonjunktur år 2011. Utvecklingen för spotpriset på naturgas visas i 

figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiintensitet var det enda av våra instrument som var statistiskt signifikant. Vi kan 

dock inte utesluta att instrumentet är endogent gentemot priser då den totala 

energiintensiteten påverkas av priserna. Det beror på att energiintensitet mäts som 

förhållandet mellan total energiförbrukning och BNP i respektive land.  

Hösten 2007, precis efter avregleringen, drabbades Europa av minskade gasleveranser 

då Ukraina och Ryssland inte kom överens om gasavgifterna. Europa stod utan gas från 

Ukraina under 2 veckor och detta visade på hur sårbart och beroende Europa är av 

Ryssland för leverans av gas. Det har gett upphov till ökade diskussioner angående 

säkerheten för leveransen av gas till medlemsländerna.  

Då 80 % av all importerad gas passerar genom Ukraina är man starkt beroende av att 

samarbetet ska fungera. Genom att investera i LNG-terminaler, samt stödja Ryssland i 

Figur 6. Egen illustration av spotpriset på naturgas 
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byggandet av North och South-stream projektet, som kommer att gå runt de Ukrainska 

transportvägarna, kan man minska de negativa effekterna av beroendet. 

Bergman (2002) påstår att avregleringar i teorin definieras som att aktörerna på den 

avreglerade marknaden själva får bestämma hur det vill sätta priserna samt att 

eventuella inträdes- och utträdeshinder försvinner. De stora investeringskostnaderna i 

infrastruktur som behövs för att lättare transportera och distribuera den gas som 

efterfrågas tillsammans med att marknaden fortfarande domineras av långtidskontrakt, 

som stärker de stora aktörernas ställning på marknaden och ger upphov till höga 

inträdesbarriärer, försvårar för nya företag att etablera sig på naturgasmarknaden.  

Dessa investeringar behövs för att få en mer integrerad marknad. Likt Jamasb och 

Pollitts (2005) studier på elmarknaden är storleken på dessa investeringar en bidragande 

effekt till den långsamma processen. 
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SLUTSATSER 

 

 

 

 

Kapitlet syftar till att sammanfatta uppsatsen och det analysarbete som har utförts i 

föregående kapitel. Avslutningsvis kommer förslag på vidare studier inom området att 

presenteras. 

7.1 Reflektioner och vidare studier 

Vi skulle inte kalla avregleringen ett misslyckande, man har genomfört stora reformer 

som har inneburit ökad frihet för konsumenten vilket får anses som positivt. Dock tar 

dessa förändringar tid. Tillsammans med utbyggnationen av LNG-terminaler kan man 

minska inlåsningseffekterna som uppstår av långtidskontraktens existens och istället 

erbjuda mer flexibla kontrakt som i större utsträckning speglar spotpriset på naturgas. 

Arbetet med nya reformer fortskrider också, i mars 2011 introducerades det tredje 

gasdirektivet vars huvudmål är att fortsätta arbetet med att separera produktion och 

distribution av naturgas.  

EU har även satt upp direktiv för långtidskontrakt som företagen nu måste följa. Dessa 

direktiv är också en del av den långsamma processen som nu sker och effekterna av 

detta går ännu inte att se. 

Ett av målen med avregleringen var att skapa transparens och ett konsumentpris som i 

större utsträckning speglar företagets kostnader. På detta område behövs det ytterligare 

studier som undersöker huruvida detta har skett eller inte. Detta görs förslagsvis genom 

att modellera konsumentpriset, något som inte är gjort i denna uppsats. Som tidigare 

nämnts så behövs en längre mätperiod efter avregleringen för att kunna redogöra 

avregleringens verkliga effekt. 
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