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 i

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I uppsatsen undersöktes hur elefterfrågan i svensk cellulosaindustri, med en given upp-

sättning produktionsfaktorer, påverkades av förändrade totalpriser på tyngre eldningsol-

jor. Partiella kortsiktiga och långsiktiga egenpris- och korspriselasticiteter skattades ut-

ifrån årliga tidseriedata mellan 1970 och 1998 från SCB och Energimyndigheten över 

elförbrukning och totala el- och oljepriser. Skattningen utfördes med hjälp av OLS och 

en dynamisk loglinjär efterfrågemodell för dels total elefterfrågan, dels efterfrågan på 

externproducerad el för given total elefterfrågan. Ekonomiska motiv kan förklara de 

flesta signifikanta skattningarnas tecknen och värden samt vissa skattningars insignifi-

kans, varför använd modell och skattningsmetod tillfredsställande stödjer slutsatserna: 

total elefterfrågan påverkas obetydligt av oljeprisförändringar; kort- och långsiktig ef-

terfrågan på externproducerad el påverkas betydligt mer - en procents höjning av totala 

oljepriset ökar kortsiktigt efterfrågan på externproducerad el med 0,13 procent. Höjda 

miljöskatter leder därmed till ökad efterfrågan på externproducerad el som, om genere-

rad på ett miljöfarligt sätt, kan motverka miljöskattens syfte globalt sett. Elproducenter 

bör beakta förändringar i totala oljepriset vid produktionsplanering.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ii 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This paper investigated how electricity demand in Swedish cellulose industry, for a 

given set of production factors, was affected by changes in oil prices of heavier fuel 

oils. Partial short-term and long-term own- and cross-price elasticities were estimated 

using annual time series data from 1970 - 1998 provided by SCB and Energimyn-

digheten for electricity consumption and total electricity and oil prices. The estimation 

was performed with OLS and a dynamic loglinear demand model for both total electric-

ity demand and demand for externally produced electricity (epe). Since most values and 

signs of the significant estimates, and estimates actually being insignificant can be ex-

plained economically, the used model and estimation method satisfactory support the 

conclusions: total electricity demand is slightly affected by changes in total oil prices; 

demand for epe is considerably affected – one percent increase in total oil price, in-

creases short-term demand for epe with 0,13 percent. Raised environmental taxes will 

then increase demand for epe, which, if generated by coal, might counteract the tax pur-

pose. Electricity producers ought to consider changes in total oil prices when planning 

their production. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Introduktion 

Detta kapitel inleds med problembakgrund, och följs därefter av syfte, metod och en 

disposition av uppsatsens fortsatta innehåll. 

 

1.2 Problembakgrund 

De båda oljeprishöjningarna under 1970-talet i kombination med hårdare beskattning av 

olja [Statens Energimyndighet (STEM), 1999b] i takt med växande insikt om miljöef-

fekterna av fossil förbränning, har över tiden avsevärt förändrat sammansättningen av 

Sveriges totala tillförsel av bruttoenergi. Som framgår av figur 1 har tillförseln av olja 

nästan halverats mellan år 1970 och 1998 samtidigt som tillförseln av elektricitet tre-

dubblats och tillförseln av biobränslen, torv m m fördubblats. 

. 

Figur 1  Tillförsel av bruttoenergi i Sverige år 1970 och 1998 

Källa: STEM, 1999b.  
Bygger på siffror redovisade enligt Sveriges metod att mäta energitillförsel, vilken exkluderar energiomvandlingsför-
luster i kärnkraftverk.  
Olja = råolja och oljeprodukter. El = vattenkraft, kärnkraft samt elimport minus elexport. Övriga energislag = natur-
gas, kol, koks, spillvärme med mera i fjärrvärme  
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I ett nationellt perspektiv har det alltså varit möjligt att ersätta olja med i huvudsak 

elektricitet och biobränslen, där den huvudsakliga drivkraften bakom omställningen va-

rit förändrade relationer mellan priserna på de olika energislagen. Exempelvis har rela-

tivpriset mellan lätt eldningsolja (Eo 1) och el för villauppvärmning, inklusive skatter, 

ökat från 0,24 år 1970 till 0,44 år 1998 (STEM, 1999b), det vill säga totala priset på lätt 

eldningsolja har nästan fördubblats i förhållande till elpriset för villauppvärmning. 

         Utgångspunkten för uppsatsen är att studera hur stark denna drivkraft är i massa- 

och pappersindustrin (cellulosaindustrin), den mest energikrävande industribranschen i 

Sverige. Med cellulosaindustrin avses här de delbranscher inom massa- och pappersin-

dustrin som innefattas av SNI 341. Cellulosaindustrin svarar för cirka 45 procent av in-

dustrins sammanlagda energianvändning. Den näst största industribranschen med avse-

ende på energiförbrukning, järn- och stålindustrin (SNI 371), står för 14 procent. Cellu-

losaindustrin svarar ensamt för en relativt stor andel av Sverige totala elförbrukning; 

1970 för nästan 17 procent och 1998 för ungefär 15 procent. Motsvarande siffror för 

järn- och stålindustrin är cirka 9 procent respektive drygt 3 procent. [STEM, 1999a, 

1999b, 2000b, 2000d; Statistiska Centralbyrån (SCB), Industristatistik; Skogsindustri-

erna (SkInd), 2000a] 

         Vilken nytta har vi då av att känna till styrkan i denna drivkraft? Kännedom om 

hur prisförändringar på ett energislag påverkar efterfrågan på övriga energislag kan un-

derlätta både myndigheternas och energibolagens beslutsfattande. Om totala elförbruk-

ningen i landet förväntas öka till följd av höjd koldioxidskatt – vilket främst drabbar 

fossilbränslen – och det sålunda finns stora möjligheter att byta ut olja mot el, får riks-

dag och regering indikationer på huruvida det kan komma att krävas bland annat ytterli-

gare utbyggnad av nätförbindelser med övriga länder, förlängd driftstid på kvarvarande 

kärnkraftsreaktorer eller ökade anslag till forskning på förnyelsebara energikällor för att 

inte den ökade elefterfrågan skall täckas av el producerad med fossila bränslen. Ifall det 

finns små möjligheter att ersätta olja med el, leder samma höjning av koldioxidskatten 

till försämrad konkurrenskraft för de företag som är beroende av olja, vilket i sin tur på-

verkar Sveriges ekonomi. Energibolagen får med motsvarande kännedom bättre möjlig-

heter att planera sin produktion när priset på andra energislag förändras till följd av poli-

tiska beslut eller andra orsaker. Vidare påverkas energibolagens förhandlingsutrymme 

vid exempelvis upprättade av långtidskontrakt om elleveranser till elintensiva företag. 

                                                           
1 SNI = Svensk standard för näringsgrensindelning. Här med 1969 års beteckningar. 
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 Ifall det visar sig att företagen är starkt beroende av el och sålunda har svårt att ersätta 

el med andra energikällor, kan elproducenterna därför agera hårdare i prisförhandlingar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur efterfrågan på elektricitet inom svensk cellulo-

saindustri påverkas av förändringar i priset på olja inklusive skatter, det vill säga det to-

tala oljepris företagen möter på marknaden. 

 

1.4 Metod 

Som grund för analysen kommer efterfrågefunktioner baserade på produktionsfaktorteo-

ri att skattas med hjälp av ekonometriska metoder. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens fortsatta innehåll är upplagt på följande sätt: 

• Kapitel 2 behandlar inledningsvis utvecklingen av priser och efterfrågan på el re-

spektive olja i Sverige och svensk industri från 1970 till 1998. Därefter redogörs för 

vilka faktorer som påverkar efterfrågan på energi i industrin som helhet och hur be-

greppen teknologisk utveckling, strukturomvandling och specifik energianvändning 

hänger samman. Till sist redovisas vad som mer specifikt bestämmer efterfrågan på 

el inom cellulosaindustrin. Efter en presentation av de viktigaste produktionsproces-

serna redogörs för strukturomvandlingen i branschen och hur denna omvandling har 

påverkat faktisk elförbrukning och specifik energianvändning. 

 

• Kapitel 3 inleds med faktorefterfrågeteori, där grundläggande samband för den eko-

nometriska modellen presenteras. Därefter specificeras modellen som sedan används 

för att skatta hur känslig totala efterfrågan på el och efterfrågan på externt produce-

rad el är för oljeprisförändringar. Slutligen redovisas statistikuppgifter och statistik-

källor som regressionen baseras på. 

 

• Kapitel 4 redovisar resultat av och diskussion kring regressionsanalysen. 

 

• Kapitel 5 presenterar slutsatser och policyimplikationer. 
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Kapitel 2 

ELEFTERFRÅGAN I CELLULOSAINDUSTRIN 

 

 

 

 

2.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras först den historiska utvecklingen av priser och efterfrågan på 

el och olja i Sverige och dess industri. Sedan redovisas allmänna faktorer bakom ener-

giefterfrågan i industrin. Avslutningsvis behandlas specifika faktorer bakom elefterfrå-

gan i cellulosaindustrin. 

 

2.2 Historisk utveckling 

I detta avsnitt kommer jag att kort beskriva reala prisutvecklingen inklusive skatter2 på 

olja och el i Sverige och svensk industri från år 1970 samt hur olje- och elefterfrågan i 

Sverige och svensk cellulosaindustri har förändrats sedan år 1970. Med ledning av detta 

får vi en indikation på huruvida oljepriset har bidragit till förändringar i elförbrukningen 

och om denna utveckling på nationsnivå skiljer sig från den inom cellulosaindustrin.  

         Fortsättningsvis i detta kapitel och från och med avsnitt 3.4 och framåt avses med 

elpris och oljepris totala priser, det vill säga inklusive skatter. 

         Oljeförbrukningen i cellulosaindustrin utgörs i huvudsak av tyngre eldningsoljor3 

(STEM, 2000b; SCB, Industristatistik, Statistiska meddelanden), det vill säga medel-

tunga och tunga eldningsoljor (STEM, 1999b, 2000d). I den fortsatta framställningen i 

detta kapitel och från och med avsnitt 3.4 och framåt kommer jag därför om inte annat 

anges att endast behandla de tyngre eldningsoljorna och med exempelvis oljepris, olje-

skatt och oljeefterfrågan att avse pris, skatt och efterfrågan på dessa eldningsoljor. 

                                                           
2 I skatter ingår bl a energi-, koldioxid- och svavelskatt. I prisuppgifterna är hänsyn taget till nedsättning 
av  allmän energiskatt. ”0,8 procentsregeln” som infördes i samband med koldioxidskatten är inte beak-
tad. Skatteavdrag i samband med internt genererad el för egen användning, vars underlag har varierat un-
der perioden 1970 – 1998, är inte heller beaktat i prisuppgifterna. Moms ingår ej, förutom i elpris för vil-
lauppvärmning. Eventuella volymrabatter på eldningsolja ingår ej. (STEM, 1999b, 2000a, 2000f; SkInd, 
2000g) 
3 I refererad statistik angivna som Eo 4 (STEM, 1999b, 2000c) och Eo 2-5 (STEM, 2000b; SCB, Industri-
statistik, Statistiska meddelanden). 
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Som figur 2 visar har det genomsnittliga oljepriset i Sverige femdubblats fram till 1985 

för att därefter sjunka något och fortsättningsvis variera inom ett litet intervall jämfört 

med tidigare. Det genomsnittliga elpriset i landet, vilket också anger genomsnittspris i 

industrin, har efter en liten topp under senare delen av 1970-talet kontinuerligt sjunkit 

med i genomsnitt 2,5 procent per år. I jämförelse med oljeprisförändringarna har dock 

elpriset legat på en förhållandevis konstant nivå. Industrins oljepris har i stort sett följt 

utvecklingen för riket fram till 1992.  

         1993 togs energiskatten bort på el och eldningsoljor för industrianvändning. 

Samma år sänktes också koldioxidskatten på industrins eldningsoljor till 25 procent av 

den allmänna nivån. (STEM, 2000a)  

         Mellan 1970 och 1998 har skatten i genomsnitt utgjort cirka 12 procent av priset 

på el för mellanstor industri (STEM, 1999b), och cirka 24 procent av priset på tyngre 

eldningsoljor (STEM, 2000c). 
 

Figur 2  Real prisutveckling, inklusive skatter, på el och olja i Sverige och svensk indu-
stri år 1970 – 1998.                 
 
Oljepriser angivna för riket respektive elpriser angivna för riket och industrin utgör fiktiva genomsnittspris och är ba-
serade på priser för tyngre eldningsoljor (Eo 4) [STEM, 1999b] respektive medelstor industri (STEM, 1999b). I jäm-
förelse med priser på övriga brännoljor och drivmedel respektive elabonnentkategorier uppvisar genomsnittspriserna 
stark korrelation, i genomsnitt 0,95 respektive 0,92. När värdet på korrelationskoefficienten är 1.00 råder perfekt 
samvariation i prisutvecklingen. Oljepriser angivna för industrin är baserade på priser för tyngre eldningsoljor (Eo 4) 
[STEM, 2000c]  
 
 

Som figur 3 och 4 visar har oljeförbrukningen både nationellt och i cellulosaindustrin 

sjunkit kraftigast fram till 1984-85, men procentuellt sett mest i cellulosaindustrin. Mel-

lan 1985 och 1992 har oljeförbrukningen minskat mest i cellulosaindustrin och från 

1992 ökat mest i cellulosaindustrin. Elförbrukningen har fram till 1985 stigit procentu-
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ellt sett mest på nationsnivå. Därefter har ökningen varit något större i cellulosaindu-

strin. Sammantaget, mellan 1970 och 1998, har oljeförbrukningen sjunkit mest i cellulo-

saindustrin och elförbrukningen stigit mest på nationsnivå.  

 
Figur 3  El- och oljeförbrukningen i Sverige år 1970 – 1998. 

Källa: STEM, 1999b. Oljeförbrukningen bygger på uppgifter för tillförd bruttoenergi, vilka enligt Energimyndigheten 
(2000e) kan användas för att visa trenden i utvecklingen av oljeförbrukningen.  

 

 

Figur 4  El- och oljeförbrukningen (Eo 2-5) i svensk cellulosaindustri år 1970 – 1998. 

Källa: STEM, 2000b; SCB, Industristatistik, Statistiska meddelanden; SkInd, 2000a. Diagrammet bygger på att cellu-
losaindustrin svarar för 90 procent av oljeförbrukningen som anges i SCBs statistiska meddelanden för mottryckspro-
duktion av el (internt genererad el) i svensk industri (SkInd, 2000e). Statistik saknas för den del av oljeförbrukningen 
1998 som avser industriell mottrycksproduktion av el och har här ersatts av ett uppskattat värde baserat på genomsnit-
tet av motsvarande faktiska värden under perioden 1992 till 1997. 

 
Sett över hela perioden ser det alltså ut som om oljeprisförändringarna medfört störst 

ökning av elförbrukning på nationsnivå och störst minskning av oljeförbrukningen i cel-

lulosaindustrin. Cellulosaindustrins oljeefterfrågan tycks därmed vara mer känslig för 
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oljeprisförändringar än vad dess elefterfrågan är. För att bättre kunna ange hur pass 

känslig cellulosaindustrins elefterfrågan är för prisförändringar på olja krävs fler förkla-

rande variabler. I de två följande avsnitten behandlas vad som allmänt gäller för energi-

efterfrågan i industrin respektive vilka specifika förutsättningar som råder inom cellulo-

saindustrin. 

 

2.3 Energiefterfrågan i industrin 

2.3.1 Inledning 

Industrins efterfrågan på energi bestäms framför allt av industriproduktionen. Detta kan 

illustreras med förhållandena under tidsperioden 1990 till 1992, då industriproduktionen 

sjönk med sex procent, samtidigt som energiförbrukningen minskade med fem procent. 

På lång sikt påverkas energiefterfrågan också av teknologisk utveckling och prisföränd-

ringar, inklusive skatter, på olika energislag. (STEM, 1999a) Förutom prisutvecklingen 

inom produktionsfaktorn energi, E, inverkar också prisförändringar på övriga produk-

tionsfaktorer: kapital, K; arbetskraft, L och råvaror, M (Hjalmarsson, 1979a, 1979b). 

 

2.3.2 Teknologisk utveckling och strukturomvandling 

Den teknologiska utvecklingen inom en industribransch kan delas upp i en neutral tek-

nisk utveckling och en substitutionsprocess. Den neutrala tekniska utvecklingen leder 

till minskad användning av två eller flera produktionsfaktorer samtidigt utan ökad insats 

av någon annan. Den drivs framåt av bland annat effektivare teknik och ökad storska-

lighet. Substitutionsprocessen mellan produktionsfaktorerna vid en given produktions-

nivå innebär att minskad användning av en produktionsfaktor bara kan ske om använd-

ning av en annan produktionsfaktor ökar. Möjligheter till substitution på kort sikt styrs 

av den givna kapitalstocken i form av byggnader och maskiner. Långsiktiga substitu-

tionsmöjligheter är beroende av hur nyinvesteringar gradvis förändrar kapitalstocken. 

(Hjalmarsson, 1979b) 

          Sammantaget leder ändrade relativpriser på produktionsfaktorer och teknologisk 

utveckling samt förändringar i efterfrågan på produkter till omvandling av industristruk-

turen (Carlsson & Deiaco, 1983). Strukturomvandlingen går relativt långsamt, varför 

energiförbrukningen vid en given tidpunkt delvis är beroende av förutsättningar som 

rådde flera årtionden tidigare (Hjalmarsson, 1979a). 
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2.3.3 Specifik energianvändning 

Energiutnyttjandet samt strukturomvandlingen inom industrin i form av förändrade 

branschstrukturer och produktionsprocesser mäts i specifik energianvändning som ener-

giförbrukning i relation till produktionsvärde (STEM, 1999a), eller i relation till produk-

tionsvolym mätt i ton (Carlsson & Deiaco, 1983). Under åren 1970 till 1998 sjönk indu-

strins specifika energianvändning, mätt som energiförbrukning i relation till produk-

tionsvärde, med drygt 40 procent samtidigt som industriproduktionen steg med cirka 80 

procent. Minskningen kan förklaras med dels energieffektivare produktionsprocesser 

och mindre energikrävande produkter, dels ändrad produkt- och branschsammansätt-

ning. (STEM, 1999a) Enligt Carlsson och Deiaco (1983) tillkommer energieffektivare 

anläggningar i samband med investeringar i högkonjunktur (ökad industriproduktion), 

och förändras branschstrukturen till följd av ändrad efterfrågan under lågkonjunktur och 

ändrade relativpriser. För perioden 1968 till 1974, då industriproduktionen ökade, anger 

Carlsson och Deiaco förbättrad energieffektivitet som huvudförklaring till minskad spe-

cifik energianvändning. Efter oljeprishöjningen 1973/74 fram till 1980 står strukturför-

ändringar för nästan hälften av minskningen.  

         Omställningen från användning av olja till framförallt el kan avläsas i specifik el- 

och oljeanvändning. Under perioden 1970 till 1992 ökade specifika elanvändningen 

med 27 procent, medan den specifika oljeanvändningen minskade med 80 procent. 

(STEM, 1999a) Ökningen av specifik elanvändning kan bland annat förklaras av ökad 

vidareförädling, ökad mekanisering och automatisering till följd av sjunkande elpriser i 

förhållande till lönekostnader samt förändring i produktsammansättning (Carlsson & 

Deiaco, 1983). Mellan 1992 och 1998 minskade specifik oljeanvändning med 15 pro-

cent och specifik elanvändning med 25 procent. Denna kraftiga minskning av specifik 

elanvändning kan bland annat förklaras av förändringar i energibeskattningen. (STEM, 

1999a) 

 

2.4 Elefterfrågan i cellulosaindustrin 

2.4.1 Några grundläggande produktionsprocesser 

Cellulosaindustrin täcker sin energiförbrukning i relativt stor utsträckning genom an-

vändning av internt genererad energi i form av exempelvis bark ock returlutar (bio-

bränslen). Energin används som bränsle för bland annat generering av ånga till massa-

kokning och torkprocesser samt generering av el i mottryckskraftanläggningar. (Carls-

son & Deiaco, 1983; SkInd, 2000a, 2000f) Resten av bränslet för generering av ånga 
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och el utgörs i huvudsak av olja (SkInd, 2000d). Andelen internt genererad el har under 

perioden 1970 till 1998 i genomsnitt legat på cirka 20 procent av total elförbrukning 

(STEM 1999b, 2000b; SCB, Industristatistik; SkInd, 2000a)4. Biobränslen respektive 

olja (Eo 2-5) svarade under samma period för i genomsnitt 35 procent respektive 60 

procent av bränsleförbrukningen för intern generering av el. 19715 svarade biobränslen 

respektive olja för två respektive 96 procent av bränsleförbrukningen. Motsvarande siff-

ror för 1997 var 49 respektive 42 procent. (SCB, Statistiska meddelanden)6 Andelen 

olja (Eo 2-5) för intern generering av el har under perioden i genomsnitt legat på cirka 

21 procent av total oljeförbrukning (Eo 2-5) (STEM, 2000b; SCB, Industristatistik, Sta-

tistiska meddelanden)7. Biobränslen och olja för generering av ånga kan i princip ersät-

tas med el. Det sker dock i väldigt liten omfattning. Den internt och externt (från det 

allmänna elnätet) tillförda elkraften används för att driva maskiner av olika slag, exem-

pelvis kvarnar vid mekaniska massaanläggningar och rullmaskiner, samt pumpar och 

fläktar. Den enskilt största elförbrukaren är kvarnar för mekanisk massaframställning. 

(SkInd, 2000d, 2000f)  

         Vid tillverkning av mekanisk massa, vilken delas in i slipmassa och termomeka-

nisk massa (TMP), friläggs träfibrerna genom mekanisk bearbetning i eldrivna kvarnar. 

I kemisk massa friläggs fibrerna genom kokning i ångdrivna kokare. Elförbrukningen är 

därför tre gånger högre (SkInd, 2000f) vid mekanisk massatillverkning, varav TMP är 

den mest elkrävande massatypen. Massan, mekanisk eller kemisk, säljs (avsalumassa) 

eller går direkt till pappersproduktion vid integrerade anläggningar. Energiåtgången i 

form av bränslen är högre för avsalumassa än massa i integrerad produktion, eftersom 

massan måste torkas innan transport. Oavsett massatyp är elförbrukningen lägre vid in-

tegrerad tillverkning än vid avsalutillverkning. (Carlsson & Deiaco, 1983) 

 

2.4.2 Strukturomvandling 

Mellan 1973 och 1988 har svensk cellulosaindustri genomgått omfattande strukturför-

ändringar. Efter 1988 har strukturförändringarna fortsatt, men i minskad takt. Äldre och 

                                                           
4 Siffran bygger på att cellulosaindustrin svarar för 90 procent av mottrycksproduktionen som anges i 
Energimyndighetens statistik för mottrycksproduktion av el i svensk industri. (SkInd, 2000e) 
5 1970 års siffror är inte uppdelade på industriell respektive annan mottrycksproduktion. 
6 Siffrorna bygger på att cellulosaindustrin svarar för 90 procent av oljeförbrukningen (Eo 2-5) och 100 
procent av biobränsleförbrukningen (träbränsle och returlutar) som anges i SCBs statistiska meddelanden 
för mottrycksproduktion av el i svensk industri. (SkInd, 2000e) 
7 Siffrorna bygger på att cellulosaindustrin svarar för 90 procent av oljeförbrukningen som anges i SCBs 
statistiska meddelanden för mottrycksproduktion av el i svensk industri. (SkInd, 2000e) 
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omoderna anläggningar har lagts ned och ersatts av ny- och ombyggda anläggningar 

med energieffektivare utrustning och högre produktionskapacitet. 1973 fanns 97 pro-

duktionsenheter för massatillverkning och 69 enheter för papper. Motsvarande siffror 

för 1998 var 46 respektive 50 enheter. Under samma tid har produktionen av avsalu-

massa minskat från 5 miljoner ton per år till 3,4 miljoner ton per år, och produktionen 

av papper ökat från 5 miljoner ton per år till 9,9 miljoner per år. Andelen mekanisk 

massa har under samma period ökat från cirka 20 procent till 29 procent, varav TMP 

ökat mest. Inblandning av returpapper och fyllnadsmedel i pappersproduktionen samt 

bestrykning har också ökat. (SkInd, 1988, 1994, 2000b, 2000f) 

         Den totala elförbrukningen har trendmässigt ökat hela tiden mellan 1970 och 1998 

(se figur 4). Bakom denna utveckling ligger ökad pappersproduktion, stigande andel 

mekanisk massa och ökad förädling av produkterna. Krav på förbättringar av yttre och 

inre miljö samt ökade kvalitetskrav på papper (ytterligare finfördelning av massan ge-

nom ökad malning) leder också till ökad användning av el. Oljeförbrukningen har sjun-

kit drastiskt under nästan hela perioden (se figur 4). Huvuddelen av minskningen beror 

på att biobränslen i ökad omfattning har ersatt olja som bränsle för bland annat genere-

ring av ånga. Förbättrad intern värmehushållning och därmed minskat behov av ånga 

har också bidragit till minskad förbrukning av olja. (SkInd, 1988, 1994) 

 

2.4.3 Specifik energianvändning 

Strukturförändringarna medför att specifika energianvändningen påverkas. Faktorer som 

bidrar till minskad specifik energianvändning är bland annat energieffektivare utrust-

ning, nedläggning av äldre fabriker, ökad användning av returpapper och fyllnadsmedel 

samt genomsnittligt ökad storlek på anläggningarna vilket medför minskad energiåtgång 

per ton. Ökad specifik energianvändning kan förklaras av bland annat ökad andel meka-

nisk massa samt ökade kvalitetskrav på papper i form av exempelvis lägre ytvikter. 

(SkInd, 1988, 1994). I figur 5 visas utfallet av dessa plus- och minusposter för specifik 

energianvändning fördelade på el respektive olja, uttryckt som energiförbrukning i rela-

tion till produktionsvolym mätt i ton.  
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Figur 5  Specifik el- och oljeanvändning (Eo 2-5) i kWh per producerat ton papper och 

massa i svensk cellulosaindustri år 1970 – 1998.  

Källa: STEM, 2000b; SCB, Industristatistik, Statistiska meddelanden; SkInd, 2000a, 2000c. Diagrammet bygger på 
att cellulosaindustrin svarar för 90 procent av oljeförbrukningen som anges i SCBs statistiska meddelanden för 
mottrycksproduktion av el i svensk industri (SkInd, 2000e). Statistik saknas för den del av oljeförbrukningen 1998 
som avser industriell mottrycksproduktion av el och har här ersatts av ett uppskattat värde baserat på genomsnittet av 
motsvarande faktiska värden under perioden 1992 till 1997. 
 

Strukturförändringarna i svensk cellulosaindustri ser enligt figur 5 ut att i huvudsak ha 

påverkat specifik oljeanvändning, vilken under den studerade perioden sjönk med näs-

tan 90 procent. Specifik elanvändning steg samtidigt med cirka 30 procent, men har 

jämfört med specifik oljeanvändning legat på en förhållandevis konstant nivå. 

 

2.5 Tidigare undersökningar 

I detta avsnitt refereras två tidigare undersökningar om efterfrågan på el i industrin: The 

Demand for Energy in Swedish Manufacturing (Dargay, 1983) och Estimating Disag-

gregated Price Elasticities in Industrial Energy Demand (Elkhafif, 1992). 

 

I Dargays undersökning, vilken ingår i en rapport [Ysander (Ed.), 1983] som syftar till 

att bland annat mäta industrins anpassning till förändrade priser (Ysander, 1983), analy-

serades möjligheter till substituering dels mellan energi (E) och övriga produktionsfak-

torer (K, L, M), dels mellan olika energislag. Här refereras emellertid endast uppgifter 

som avser substitutionsmöjligheter mellan olika energislag. 

         Dargay använde en statisk två-stegsmodell, baserad på en translog kostnadsfunk-

tion för E, K, L, och M, för att skatta efterfrågan på el, olja och fasta bränslen med årli-
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ga tidseriedata för perioden 1952 –1976 inom fem olika industrisektorer. Den sektor 

som intresserar oss här består av träindustrin (SNI 33) samt massa- och pappersindustrin 

(SNI 341).  

         Syftet med första steget är att med utgångspunkt från valet av den energimix som 

minimerar energikostnaderna kunna dels skapa ett aggregerat prisindex (PE) för steg 

två, dels beräkna partiella egenpriselasticiteten8 och korspriselasticiteten9 för varje ener-

gislag i respektive industrisektor. För trä-, massa- och pappersindustrin erhölls värdet 

(skattad standardavvikelse inom parentes) -0,12 (0.03) för egenpriselasticiteten för el 

och 0.22 (0,08) för korspriselasticiteten mellan el och olja. Motsvarande värden för de 

fem sektorerna aggregerade är –0,16 (0,03) respektive 0,21 (0,06). 

         I andra steget beräknas totala egenpriselasticiteten för varje energislag i respektive 

industrisektor, där partiella egenpriselasticiteten från första steget utgör en del av totala 

egenpriselasticiteten. Den andra delen tar (med hjälp av prisindexet från första steget) 

hänsyn till att prisförändringar på ett energislag också leder till substituering mellan E 

och övriga produktionsfaktorer. Detta medför i sin tur förändringar av totala energiefter-

frågan och därmed även förändringar av efterfrågan på respektive energislag. I fyra av 

de fem studerade industrisektorerna var skillnaderna emellertid marginella mellan parti-

ella egenpriselasticiteten och totala egenpriselasticiteten. Dargays förklaring till detta är 

att totala egenpriselasticiteten för respektive energislag i huvudsak härrör från effekter 

av substituering mellan energislagen. 

         I slutsatsen uppmanar Dargay till ytterligare undersökning av energiefterfrågan 

mot bakgrund av att den använda modellen inte tar hänsyn till teknologisk utveckling 

och framförallt att det inte går att avgöra huruvida resultaten avser kort- eller långsiktiga 

samband. Dargay betraktar de erhållna elasticitetssambanden i sin undersökning som 

kortsiktiga eftersom det är orealistiskt att med en statisk modell baserad på tidseriedata 

anta långsiktiga jämvikter för produktionsfaktorerna varje period (=år). 

 

Elkhafifs syfte med undersökningen är att med hjälp av priselasticiteter för el, naturgas, 

olja och kol inom aggregerad industrisektor i provinsen Ontario, Kanada, dels skapa 

underlag för att kunna utvärdera påverkan av olika politiska beslut som följde av ener-

                                                           
8 Egenpriselasticitet anger med hur många procent efterfrågan ökar eller minskar på en vara (här energi-
slag) när priset på den varan (energislaget) ökar med en procent. 
9 Korspriselasticitet anger med hur många procent efterfrågan ökar eller minskar på en vara (energislag) 
när priset på en annan vara (energislag) ökar med en procent. 
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giprisförändringarna under 1970 och 1980 talen. Dels öka insikten om de mekanismer 

och faktorer som påverkar efterfrågan på energi. 

         Med utgångspunkt från en optimerande två-stegsmodell baserad på en linjär-log 

(linear-logit) funktion och årliga tidseriedata för perioden 1963 till 1990 simulerade 

Elkhafif kort- och långsiktiga egenpris- och korspriselasticiteter med hänsyn till både 

förändrad (avser total elasticitet) och oförändrad (avser partiell elasticitet) aggregerad 

energiefterfrågan. Kortsiktig elasticitet visar påverkan på efterfrågan under första året 

av en en-procentig prischock och långsiktig elasticitet visar påverkan 15 år efter pris-

chocken. Följande värden erhölls för partiella elasticiteter10, vilka endast är av intresse 

här: kortsiktig egenpriselasticitet för el, - 0,098; långsiktig egenpriselasticitet för el, -

0,137; kortsiktig korspriselasticitet mellan el och olja, 0,077; långsiktig korspriselastici-

tet mellan el och olja, 0,040. Studien visar, enligt Elkhafif, bland annat att det i huvud-

sak är högre genomsnittliga energipriser som leder till att industrin långsiktigt anpassar 

sin kapitalstock och därmed blir mer energieffektiv. Endast en liten del av anpassningen 

av kapitalstocken kan hänföras till substituering mellan olika energislag. 

                                                           
10 Erhållna värden på total kort- och långsiktig korspriselasticitet mellan el och olja är identiska med mot-
svarande partiella elasticiteter redovisade ovan. 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

3.1 Introduktion 

I kapitel 2 beskrevs hur teknologisk utveckling via ändrad mix av produktionsfaktorer 

leder till förändringar i energiefterfrågan. I detta kapitel redovisas inledningsvis teorier-

na bakom faktorefterfrågan och substitution mellan olika energislag inom produktions-

faktorn energi. Utifrån teorin specificeras därefter den modell som skall användas för att 

skatta korspriselasticiteten mellan el och olja. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

datauppgifterna som skattningen baseras på. 

 

3.2 Faktorefterfrågeteori 

För att undersöka efterfrågan på energi inom industrin måste först vissa antaganden gö-

ras om produktionsstrukturen (Dargay, 1983). När  företag fattar beslut styrs de bland 

annat av teknologiska begränsningar, eftersom det endast finns vissa givna kombinatio-

ner av produktionsfaktorer för en given produktionsnivå. Gränsen för teknologiskt ge-

nomförbara kombinationer av produktionsfaktorer och produktionsnivå, produktions-

uppsättningen, beskrivs av en produktionsfunktion, vilken anger maximal produktions-

nivå utifrån en given kombination av produktionsfaktorer. (Varian, 1996) Teknologin 

antas vara representerad av en produktionsfunktion där totala produktionen (produk-

tionsnivån), Q, är en funktion av produktionsfaktorerna energi, E, kapital, K, arbets-

kraft, L och råvaror, M: 

 

Q = f (E, K, L, M)                                                                                                           (1) 

 

Denna funktion bygger på antagandet att marginell substitutionsmöjlighet mellan olika 

slag av respektive produktionsfaktor är oberoende av kvantiteten på övriga efterfrågade 

produktionsfaktorer. (Dargay, 1983) Förutom produktionstekniska problem måste före-

tag även ta hänsyn till produktionskostnader, vilka måste minimeras som ett led i strä-

van mot vinstmaximering (Toumanoff & Nourzad, 1994). 
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Enligt antagandet om dualitet mellan produktion och kostnader, kan produktionsfunk-

tionen ersättas av en funktion där totala produktionskostnaden, C, relateras till produk-

tionsnivå och priset, P, på respektive produktionsfaktor: 

 

C = f (Q, PE, PK, PL, PM)                                                                                                 (2) 

 

Både produktionsnivå och faktorpriser antas vara bestämda utanför kostnadsfunktionen. 

(Dargay, 1983) Så långt utgör framställningen i detta kapitel en bakgrund till den ytter-

ligare teori som krävs för att kunna fastställa uppsatsens syfte: hur känslig efterfrågan 

på el är för oljeprisförändringar. 

         Efterfrågekänsligheten på el för oljeprisförändringar kan avläsas i korspriselastici-

teten mellan el och olja. För beräkning av korspriselasticiteten krävs funktioner som be-

aktar substitutionsmöjligheter mellan olika energislag inom produktionsfaktorn energi. 

Utgångspunkten är en undermodell till (1) med avseende på endast produktionsfaktorn 

E, där E delas upp i olika energislag. I överensstämmelse med teorin ovan antas företa-

gen välja de energislag, den energimix, som minimerar energikostnaderna. Energimixen 

förutsätts vara oberoende av storlek och pris på produktionsfaktorerna K, L, och M. 

(Dargay, 1983) Förutom externt tillförd el använder cellulosaindustrin i huvudsak olja 

och internt genererad energi i form av biobränslen som därefter används för att framstäl-

la ånga och el (se 2.4.1). Mot bakgrund av dels svårigheter att fastställa pris på det in-

ternt uppkomna biobränslet, dels biobränslets jämförelsevis lilla andel av totala bränsle-

åtgången för generering av el i mottrycksproduktion (se 2.4.1), begränsar jag energi-

mixen till energislagen el (e) och olja (o), varvid produktionsfunktionens undermodell 

får följande form: 

 

Q = f (El, Olja).                                                                                                             (3) 

 

Med samma antagande om dualitet som ovan kan (3) ersättas med en funktion för totala 

energikostnaden, CE : 

 

CE = f (Q, Pe, Po)                                                                                                            (4) 
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där Pe och Po är priset på el respektive olja. Här antas att företagen minimerar sin kost-

nadsfunktion, CE, och utifrån Sheppards lemma11 kan därefter efterfrågefunktionen för 

respektive energislag härledas. Efterfrågefunktionen för el, De, vilken endast är av in-

tresse här, skrivs som: 

 

De = f (Q, Pe, Po)                                                                                                            (5) 

 

Denna funktion visar, i likhet med Dargay (1983), (se 2.5), endast substitutionsmöjlig-

heter inom produktionsfaktorn Energi vid konstant total energiförbrukning. Ingen hän-

syn tas sålunda till att energiprisförändringar medför substitution mellan Energi och öv-

riga produktionsfaktorer, och därmed förändring av både totala energiförbrukningen och 

varje energislags energiförbrukning. Mot bakgrund av att efterfrågefunktionen, De, allt-

så är en partiell derivata av kostnadsfunktionen, CE, kommer den skattade korspriselas-

ticiteten och övriga skattade elasticiteter att också vara partiella. I den fortsatta fram-

ställningen avses med elasticiteter sålunda partiella elasticiteter om inte annat anges. 

För att kunna skatta bland annat korspriselasticiteten mellan el och olja måste (5) ut-

tryckas i en explicit funktion 

 

3.3  Ekonometrisk modell 

3.3.1 Val av funktionsform 

Det finns en rad funktionsformer att välja mellan. Jag väljer en Cobb-Douglas funktion 

som sedan transformeras till en loglinjär funktion. Fördelen med den loglinjära Cobb-

Douglas funktionen är att elasticiteterna går att avläsa direkt från resultatet av skattning-

en.  

 

3.3.2 Cobb-Douglas funktionen 

Ekvation (5) uttryckt med en Cobb-Douglas funktion får följande form: 

 

De = α (Po/Pe)β Qγ  Tδ                                                                                                     (6) 

 

där α är en konstant; β, γ och δ  parametrar som visar elasticiteten för respektive faktor. 

T är ett mått på neutral teknologisk utveckling. Vi kan emellertid inte mäta den, varför 

                                                           
11 Se Dargay (1983), 67 
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en tidstrend kommer att användas som proxyvariabel för neutral teknologisk utveckling. 

T antas påverka efterfrågan på alla faktorer på samma sätt utan att förändra den kost-

nadsminimerande energimixen (Dargay, 1983). T kan även fånga upp andra tidsrelate-

rade faktorer, vilket innebär att koefficienten δ måste tolkas med försiktighet (Dougher-

ty, 1992).  

         Genom att logaritmera (6) erhålls en loglinjär funktion som kan skattas med linjär 

regression och där koefficienterna β1 och β2 direkt anger egenpris- respektive korspris-

elasticiteten: 

 

lnDe = lnα - β1lnPe + β2lnPo + γlnQ + δlnT + µ                                                           (7) 

 

 där µ är en felterm som fångar upp icke systematiska fel mot bakgrund av att vår skatt-

ning avviker från den sanna modellen enligt ekvation (6).  

         Denna typ av modell antar emellertid att all påverkan på efterfrågan av förändrade 

priser och produktionsnivå inträffar under perioden förändringarna sker och tar därmed 

inte hänsyn till huruvida elasticiteterna är kort- eller långsiktiga. I stället för att inklude-

ra tidsförskjutna värden på priser och produktionsnivå i modellen, vilka bland annat 

medför multikollinaritet [linjära förhållanden mellan förklarande variabler (Dougherty, 

1992)] och därmed mindre exakt skattning, kan en Partial Adjustment Model användas 

för att beakta kort- och långsiktiga effekter. (Pei, 1996) 

 

3.3.3  Partial Adjustment Model 

Partial Adjustment Model antar [i detta fall med utgångspunkt från (7)] att följande ek-

vation avser långsiktig jämviktsefterfrågan vid tiden t: 

 

lnDet* = lnαt - β1lnPet + β2lnPot + γlnQt + δlnTt + µt                                                   (8) 

 

där β1 och β2 är långsiktig egenpris- respektive korspriselasticitet. Vidare antas att aktu-

ell efterfrågan vid tidpunkten t, Det, vid varje tidpunkt skiljer sig från Det*, varvid för-

hållandet mellan Det och Det* kan skrivas som: 

 

lnDet  - lnDet-1 = λ (lnDet* - lnDet-1) + νt                            (0 ≤ λ ≤ 1)                          (9) 
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där νt är en felterm. Aktuell efterfrågeförändring mellan tidpunkt t-1 och t är sålunda en 

andel, λ, av skillnaden mellan långsiktiga jämviktsefterfrågan vid tiden t och verklig ef-

terfrågan vid tiden t-1. (Pei, 1996) λ-värdet speglar därmed anpassningen av elefterfrå-

gan till förändringar i de förklarande variablerna (Chang & Chern, 1981). Ju högre λ-

värde, desto högre anpassningshastighet. När λ är 1, är Det lika med Det* och hela an-

passningsprocessen till långsiktig jämvikt sker alltså inom en tidsperiod. (Dougherty, 

1992) Insättning av (8) i (9) ger: 

 

lnDet = λlnαt - λβ1lnPet + λβ2lnPot + λγlnQt + λδlnTt + (1-λ)lnDet-1 + (λµt + νt)      (10) 

 

där λβ1 och λβ2 avser kortsiktig egenpris- respektive korspriselasticitet. (Pei, 1996) Den 

modell som slutligen skattas för att erhålla skattade kortsiktiga partiella elasticiteter får 

följande form: 

 

lnDet = A – b1lnPet + b2lnPot + clnQt + dlnTt + elnDet-1 + ωt                                       (11) 

 

där A är en konstant, b1 egenpriselasticitet, b2 korspriselasticitet, c produktionselasticitet, 

d elasticitet för bland annat neutral teknologisk utveckling, e skattade värdet för (1-λ) 

och ωt en felterm. Med ledning av e löses det skattade värdet på λ ut (= 1-e), och  re-

spektive elasticitet divideras därefter med (1-e) för att erhålla långsiktiga elasticiteter 

(Dougherty, 1992). 

 

3.4 Data 

Följande datauppgifter och källor ligger till grund för de ekonometriska skattningarna. 

Uppgifterna är årliga tidseriedata och täcker perioden 1969 till 1998. 

         Uppgifter för total elförbrukning för perioden fram till och med 1978 har tagits 

från SCBs Industristatistik (olika årgångar) och Skogsindustrierna (2000a). Koden för 

näringsgren (SNI) 341 är summan av underkoderna 3411, 3412 och 3419. För perioden 

1979 till 1998 har uppgifter för total elförbrukning hämtats från Energimyndigheten 

(2000b) och Skogsindustrierna (2000a). Uppgifter för externt producerad el är beräknad 

som skillnaden mellan total elförbrukning enligt ovan och internt producerad mottryck-

sel (Skogsindustrierna, 2000a). Uppgifter för mottrycksproducerad el under perioden 

1970 till 1998 har tagits från Energimyndigheten (1999b) och därefter reducerats med 
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tio procent, eftersom cellulosaindustrin enligt Skogsindustrierna (2000e) står för 90 pro-

cent av mottrycksproduktionen av el i svensk industri. Uppgiften för tidsförskjutna be-

roende variabeln för externt producerad el år 1969 är beräknad som skillnaden mellan 

total elförbrukning år 1969 och ett uppskattat värde på mottrycksproducerad el år 1969. 

         I regressionen har reala priser inklusive skatter (se 2.2) använts. De löpande, tota-

la, priserna är omräknade utifrån KPI med 1980 som basår. Löpande elpris har hämtats 

från Energimyndigheten (2000c) och avser mellanstor industri (10 MW, 50 GWh/år). 

Faktiska elprisuppgifter för hela branschen i form av genomsnittspriser är svåra (omöj-

liga) att få tag i eftersom företagen tecknar individuella avtal med elleverantörerna 

(Skogsindustrierna, 2000d). Det är emellertid troligt att avtalen innehåller omförhand-

lingsklausuler som träder i kraft vid prisförändringar, varför de siffror som används här 

bör spegla prisutvecklingen på ett tillfredsställande sätt. Löpande oljepriser för Eo 4 har 

tagits från Energimyndigheten (1999b). Enligt Energimyndigheten (2000f) är effekterna 

försumbara av att ”0,8 procentsregeln” (se 2.2) inte ingår i priserna. Dessa effekter, i 

likhet med effekterna av att skatteavdrag i samband med intern generering av el inte är 

beaktat i priserna (se 2.2), fångas emellertid upp av teknologifaktorn T i modellen (se 

3.3.2).  

         Statistik över produktionsmängd har tillhandahållits av Skogsindustrierna (2000c) 

och avser sammanlagd produktion av papper/kartong och avsalumassa. 
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Kapitel 4 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

 

 

 

4.1 Introduktion 

Enligt avsnitt 2.4.1 finns det två processer med substitutionsmöjligheter mellan el och 

olja: ånggenerering och mottrycksproduktion av el, där substitutionsbenägenheten beror 

på bland annat relativpriset mellan el och olja. Substitutionsbenägenheten kan indikeras 

av korspriselasticiteten mellan el och olja. I första fallet påverkas totala elförbrukning-

en. I andra fallet är totala elförbrukningen konstant, medan andelen externt respektive 

internt genererad el varierar. 

         Regressionsanalysen utfördes därför för dessa två fall: med total elefterfrågan re-

spektive efterfrågan på externt producerad el som beroende variabel. I bägge fallen skat-

tades modellen [ekvation (11)] med linjär regression enligt minsta kvadratmetoden12, 

under antagande att de klassiska villkoren13 är uppfyllda. I de följande två avsnitten pre-

senteras och diskuteras resultaten för respektive fall, där samtliga erhållna elasticiteter 

är partiella, se 3.2. 

 

4.2 Fall 1: Partiell korspriselasticitet mellan el och olja vid ånggenerering 

Av tabell 1 framgår att Produktion är signifikant14 och den största faktorn som påverkar 

total elefterfrågan, vilket också teorin förutsäger (se 2.3.1). När produktionsvolymen 

ökar med en procent, ökar totala elefterfrågan med 0,67 procent. 

         Ingen heteroskedasticitet15 kunde påvisas med ett Goldfeld-Quandt test. Indikatio-

ner på första ordningens autokorrelation16 eliminerades med Cochrane-Orcutt metoden 

[faktorn AR(1)]. Värdet på Durbin-Watson testen (D-W) enligt tabell 1 anger att vi var- 

 

                                                           
12 Minsta kvadratmetoden (Ordinary Least Square, OLS). Regressionsmetod som minimerar summan av 
kvadraterna på residualerna. Residualen är skillnaden mellan aktuellt observerat värde och skattat värde. 
13 Se Dougherty (1992), 80 - 83 
14 Jag har valt att genomgående använda fem procent i stället för en procent som signifikansnivå. Vi ris-
kerar visserligen att förkasta en sann nollhypotes i fem procent av fallen, men samtidigt minskar risken 
för att inte förkasta en falsk nollhypotes. 
15 Se Dogherty (1992), 200 - 215 
16 Se Dogherty (1992), 216 - 224 



 21

ken kan förkasta eller acceptera nollhypotesen att ingen autokorrelation av första ord-

ningen föreligger.  

 

Tabell 1   Kortsiktiga resultat från skattning av ekvation (11) inklusive AR(1) 

 Beroende variabel: Total elefterfrågan. 

Konstant Elpris Oljepris Produktion 
Teknologisk 

utveckling 
Elefterfrågan t-1 AR(1) 

9,81 - 0,004 0,02 0,67 0,16 0,10 0,68 

(3,41) (-0,05) (0,66) (7,96) (1,99) (0,81) (5,49) 

N = 28 Justerad R2 = 0,98 D-W = 1.49 F-stat = 293 

( t-stat inom parentes)   

( tcrit = ± 2,074)  

 

Förutom produktionskoefficienten och koefficienten för AR(1) är koefficienterna insig-

nifikanta. De låga t-värdena kan bero på att effekterna av 1970-talets oljekriser och 

energiskatteförändringarna i början på 1990-talet inte är beaktade. För att inkorporera 

dessa effekter i modellen testades den därför med tre dummyvariabler i olika kombina-

tioner, dels var för sig, dels i kombinationer med högst två dummyvariabler. Den första 

dummyvariabeln (skift 7085) (lutningsparameter) tar hänsyn till att totala oljepriset 

trendmässigt steg fram till 1985 och därefter sjönk. Andra (D74) respektive tredje (D93) 

dummyvariabeln (skiftparametrar) beaktar den skarpa förändring av oljepriset som 

skedde i samband  med oljekrisen 1973 respektive sänkningen av energi- och koldiox-

idskatten 1993. Ingen av kombinationerna gav signifikanta t-värden på elasticiteter för 

Elpris respektive Oljepris. Endast elasticiteter för Produktion visade förhållandevis 

höga, signifikanta, t-värden för samtliga kombinationer. Bästa resultat erhölls med D74 

enligt tabell 2. I denna kombination hade dels båda priselasticiteterna rätt tecken och 

högsta (dock inte signifikanta) t-värden, dels elasticiteten för Elefterfrågan t-1 signifikant 

t-värde. 

         Tabell 2 visar att Produktion fortfarande är den mest betydelsefulla faktorn när det 

gäller att förklara elefterfrågan. Totala elefterfrågan ökar i detta fall med 0,66 procent 

när produktionsvolymen ökar med en procent. Som tidigare nämnts (se 3.3.2) är det 

svårt att direkt tolka koefficienten för Teknologisk utveckling, annat än att här har Tek-

nologisk utveckling en signifikant påverkan på total elefterfrågan. Att den koefficienten 

är positiv, ger emellertid stöd för det faktum att elförbrukningen trendmässigt har ökat 

under den studerade perioden (se figur 4). Koefficienten för Elefterfrågan t-1 anger skat-
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tade värdet för (1-λ). Det skattade λ-värdet är därmed 0,61, och visar på en medelsnabb 

anpassning till långsiktig jämviktsefterfrågan vid tiden t av förändringar i de övriga be-

roende variablerna. Anpassning av produktionsnivå till konjunkturvariationer eller sub-

stitution mellan energiformer i produktionsprocesserna till följd av prisförändringar på 

energislagen förutsätter inte sällan tidskrävande kapitalinvesteringar (jämför 2.3.1 – 

2.3.3), vilket det skattade λ-värdet antyder. 

 

Tabell 2   Kortsiktiga resultat från skattning av ekvation (11) inklusive D74 

 Beroende variabel: Total elefterfrågan. 

Konstant Elpris Oljepris Produktion 
Teknologisk 

utveckling 
Elefterfrågan t-1 D74 

3,24 - 0,08 0,04 0,66 0,07 0,39 - 0,09 

(1.70) (-1,09) (1,79) (5.74) (2,72) (4,04) (-2,19) 

N = 29 Justerad R2 = 0,98 D-W = 1.10 F-stat = 245 

( t-stat inom parentes)   

( tcrit = ± 2,074)  

 

Den låga, men dock signifikanta, koefficienten för D74 speglar troligtvis bland annat 

nedgången i industriproduktion och därmed minskad elefterfrågan i samband med låg-

konjunkturen efter de båda oljekriserna under 1970-talet (se 2.3.3). 

         Ingen heteroskedasticitet kunde påvisas med ett Goldfeld-Quandt test. Värdet på 

Durbin-Watson testen (D-W) enligt tabell 2 anger att vi i detta fall varken kan förkasta 

eller acceptera nollhypotesen att ingen autokorrelation av första ordningen föreligger.  

         Både kortsiktig egenpris- och korspriselasticitet kan vara noll, det vill säga att to-

tal elefterfrågan kan vara okänslig för prisförändringar på el och olja. Kontinuerligt 

ökad total elefterfrågan och specifik elanvändning respektive försumbar substitution 

mellan el och olja vid ånggenerering indikerar att detta mycket väl kan vara fallet. 

         Om vi utgår från att de skattade priselasticiteterna ger en fingervisning om det fak-

tiska förhållandet, visar siffrorna att total elefterfrågan är känsligare för ändringar i el-

priset än i oljepriset. Trots en ständigt ökad total elefterfrågan är detta emellertid rim-

ligt, eftersom olja bara i undantagsfall ersätts av el vid generering av ånga. Som framgår 

av tabell 3 erhölls förutsedda tecken på priselasticiteterna och betydligt större priskäns-

lighet på lång sikt. Enligt tabellen minskar kortsiktig respektive långsiktig total elefter-

frågan på el med 0,08 respektive 0,13 procent när totala elpriset stiger med en procent. 
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För korspriselasticiteten gäller att total elefterfrågan ökar med 0,04 respektive 0,07 pro-

cent när totala oljepriset stiger med en procent. 

 

Tabell 3   Skattade partiella kortsiktiga och långsiktiga egenpris- och korspriselastici- 

 teter för total elefterfrågan 

 Kortsiktig elasticitet Långsiktig elasticitet 

Egenpriselasticitet (Elpris) - 0,08 -0,13 

Korspriselasticitet (Oljepris) 0,04 0,07 

 

I enlighet med modellens uppbyggnad (se 3.3.3) följer att de långsiktiga elasticiteterna 

är större än de kortsiktiga, såvida λ-värdet är mindre än ett. Att de långsiktiga elasticite-

terna i detta fall faktiskt kan vara större, beror som tidigare sagts på att det sannolikt tar 

tid att byta energisystem vid energiprisförändringar.  

         Med fall 1 avses fortsättningsvis regressionen med D74, det vill säga resultaten 

redovisade i tabell 2 och 3 

 

4.3 Fall 2: Partiell korspriselasticitet mellan el och olja vid mottrycksproduktion 

av el 

Enligt tabell 4 är produktion fortfarande den förklarande variabel som påverkar elefter-

frågan mest; en ökning av produktionen med en procent leder till en ökning av efterfrå-

gan på externt producerad el med 0,59 procent. I jämförelse med fall 1 sjönk skattade λ-

värdet (långsammare anpassning) och steg absolutbeloppet av koefficienten för D74 

(större negativ inverkan av oljekriserna). Båda förändringarna kan förmodligen tillskri-

vas det faktum att substitutionsmöjligheten mellan el och olja är betydligt större i fall 2.  

 

Tabell 4   Kortsiktiga resultat från skattning av ekvation (11) inklusive D74 

 Beroende variabel: Efterfrågan på externt producerad el. 

Konstant Elpris Oljepris Produktion 
Teknologisk 

utveckling 
Elefterfrågan t-1 D74 

2,85 - 0,06 0,13 0,59 0,07 0,45 - 0,15 

(1.00) (-0,46) (3,17) (3,47) (1,83) (3,79) (-2,28) 

N = 29 Justerad R2 = 0,97 D-W = 2,02 F-stat = 135 

( t-stat inom parentes) 

( tcrit = ± 2,074)  
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Ju mindre substitutionsmöjligheten (eller oljeberoendet) är, desto snabbare bör anpass-

ningen av energisystemet gå, och desto mindre bör känsligheten för oljeprisförändringar 

vara. Detta kan illustreras med ett extremfall där substitutionsmöjlighet (eller oljebero-

ende) saknas. I ett sådant fall krävs ingen anpassning av energisystem, och känsligheten 

för ändringar i oljepriset är sannolikt obefintlig. Mot denna bakgrund bör dels anpass-

ningshastigheten vara lägre i fall 2, dels känsligheten för förändringar av totala oljepri-

set vara större i fall 2 jämfört med fall 1, där el endast i liten utsträckning ersätter olja 

för att generera ånga. D74 fångar sålunda i fall 2 sannolikt upp effekterna bland annat 

av både oljeprisförändringarna och lågkonjunkturen i samband med oljekriserna på 

1970-talet. 

         Ingen heteroskedasticitet kunde påvisas i detta fall, men här kan vi emellertid inte 

förkasta nollhypotesen att ingen autokorrelation av första ordningen föreligger.  

         I likhet med fall 1 kan vi inte heller här utesluta att egenpriselasticiteten är noll. 

Förklaringen här kan vara att total elefterfrågan är konstant vid mottrycksproducerad el 

och därför okänslig för elprisförändringar. Korspriselasticiteten är däremot signifikant 

skild från noll, vilket är rimligt mot bakgrund av att det är i denna process det sker sub-

stituering mellan el och olja i större omfattning. Som tabell 5 visar erhölls även här för-

väntade tecken och avsevärt högre långsiktiga priselasticiteter än kortsiktiga. Enligt ta-

bellen ökar efterfrågan på externt producerad el med 0,13 respektive 0,24 procent när 

totala oljepriset stiger med en procent. 

 

Tabell 5   Skattade partiella kortsiktiga och långsiktiga egenpris- och korspriselastici- 

 teter för efterfrågan på externt producerad el 

 Kortsiktig elasticitet Långsiktig elasticitet 

Egenpriselasticitet (Elpris) - 0,06 -0,11 

Korspriselasticitet (Oljepris) 0,13 0,24 

 

På samma sätt som i fall 1 är det rimligt att också här anta att den långsiktiga korspris-

elasticiteten är högre, eftersom det med största sannolikhet tar tid att anpassa kapacite-

ten för intern elgenerering till förändrade totala oljepriser. 

 

I tabell 6 visas en sammanställning av partiella korspriselasticiteter erhållna i fall 2 samt 

i Dargays och Elkhafifs undersökningar (se 2.5). De tre undersökningarna täcker olika 

tidsperioder, har skilda mätvärden och använder olika metoder. Trots detta anser jag att 



 25

följande jämförelser – om än spekulativa – inte är helt osannolika, eftersom värdena i 

dessa undersökningar i någon mån antas spegla aktuella förhållanden.  

         Av tabellen framgår att resultatet för hela industrin i Elkhafifs undersökning är be-

tydligt lägre än motsvarande värde hos Dargay. Eftersom siffrorna visar aggregerad nivå 

speglar Elkhafifs siffra sannolikt industrins minskade oljeberoende sedan oljekriserna 

på 1970-talet och därmed industrins minskade känslighet för oljeprisförändringar över 

tiden (Jämför diskussionen ovan i anslutning till tabell 4) . 

 

Tabell 6   Skattade partiella kortsiktiga och långsiktiga korspriselasticiteter enligt 

 Fall 2, Dargay och Elkhafif. 

   Fall 2 Dargay Elkhafif 

1970 - 1998 1952 - 1976 1963 - 1990 

  KS LS KS LS KS LS 

Korspriselasticitet Cellulosaindustrin 0,13 0,24 0,22a - - - 

Korspriselasticitet Industrin totalt - - 0,21 - 0,077 0,040 

KS = Kort sikt; LS = Lång sikt 
a Innefattar även träindustrin, SNI 33  

 

Om industrin som helhet minskat sitt oljebehov och sin känslighet för oljeprisföränd-

ringar bör även detta avspeglas i cellulosaindustrins siffror, eftersom användningen av 

biobränslen för mottrycksproduktion av el ökat över tiden på bekostnad av oljeanvänd-

ningen (se 2.4.1). Då den kortsiktiga korspriselasticiteten i Fall 2 är lägre än hos Dar-

gay17 är det möjligt att värdet för Fall 2 indikerar just denna utveckling.  

         Till skillnad från Fall 2 sjönk långsiktiga korspriselasticiteten enligt Elkhafifs un-

dersökning i jämförelse med den kortsiktiga. Detta kan bland annat bero på att Elkhafif, 

förutom att ha använt en annan metod och studerat en annan tidsperiod, undersökt en 

industristruktur som skiljer sig från den svenska. 

 

                                                           
17 Jag är osäker om huruvida Dargays modell implicit beaktar mottrycksproduktion av el, men med tanke 
på den relativt höga siffran på korspriselasticiteten är det med utgångspunkt från resonemanget ovan tro-
ligt att så är fallet. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av ekonometriska skattningsmetoder försöka fastställa 

hur efterfrågan på el inom svensk cellulosaindustri mellan 1970 och 1998 påverkats av 

förändringar i totala priset (inklusive energi- och miljöskatter) på tyngre eldningsoljor. 

         Vid skattning av total elefterfrågan för en given uppsättning av och givna priser på 

produktionsfaktorerna kapital, arbetskraft och råvaror, vilket leder till partiella elastici-

ter, erhölls (t-värden inom parentes) exempelvis värdet 0,66 (5,74) för kortsiktig pro-

duktionselasticitet och 0,04 (1,79) för kortsiktig korspriselasticitet mellan el och olja. 

Detta betyder att produktionen förklarar en stor del av total elefterfrågan, vilket också 

förutsägs av ekonomisk teori. Skattningen av korspriselasticiteten antyder att korspris-

elasticiteten kan vara noll, varför det inte kan uteslutas att total elefterfrågan är okänslig 

för förändringar av totala oljepriset. Generering av ånga är den enda process i cellulosa-

industrin där total elefterfrågan med säkerhet påverkas av substitutionsmöjligheter mel-

lan el och olja. Denna substitution förekommer emellertid i väldigt liten omfattning, 

vilket därmed utgör en tänkbar förklaring till varför korspriselasticiteten mellan el och 

olja för total elförbrukning kan vara noll. 

         Total elefterfrågan täcks av externt producerad el och internt genererad 

(mottrycksproducerad) el, där efterfrågan på externproducerad el bestäms av bland an-

nat relativpriset mellan el och olja. Total elefterfrågan påverkas emellertid inte av efter-

frågan på externproducerad el, eftersom elbehovet vid varje given tidpunkt naturligtvis 

är oberoende av om erforderlig total elkvantitet produceras externt eller internt. Skatt-

ningen av efterfrågan på externt producerad el gav värdet 0,59 (3,47) för kortsiktig pro-

duktionselasticitet, 0,45 (3,79) för koefficienten för tidsförskjutna beroende variabeln 

(dvs skattat λ-värde = 0,55) och 0,13 (3,17) för korspriselasticiteten. Även i detta fall 

framstår produktionen som den mest betydelsefulla faktorn bakom elefterfrågan. λ-

värdet mäter hur lång tid det tar innan efterfrågan anpassats till långsiktig jämviktsefter-

frågan till följd av förändringar i de förklarande variablerna, och är divisor för beräk-

ning av långsiktiga elasticiteter i den använda ekonometriska modellen. Det skattade λ-
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värdet indikerar att det går relativt långsamt att anpassa utrustning för mottrycksproduk-

tion till förändringar i oljepriset. Med tanke på att anpassningen sannolikt förutsätter 

tidskrävande kapitalinvesteringar, utgör det skattade λ-värdet en rimlig förklaring till 

hastigheten på denna anpassningsprocess. Enligt skattade värdet för kortsiktig korspris-

elasticitet för externproducerad el ökar efterfrågan på externt producerad el med 0,13 

procent när totala oljepriset stiger med en procent. Att värdet i detta fall både är betyd-

ligt större och signifikant, ger uttryck för det faktum att den huvudsakliga substitutionen 

mellan el och olja i cellulosaindustrins processer sker i samband med valet mellan att 

använda mottrycksproducerad el eller externt producerad el.  

         Skattade koefficienter (elasticiteter) för de flesta förklarande variabler som inte 

redovisats här var signifikanta samt hade rätt tecken och rimliga värden där det är eko-

nomiskt motiverat, likaväl som det finns ekonomiskt tänkbara orsaker till varför vissa 

av dessa koefficienter var signifikanta med rätt tecken men hade lägre elasticitetsvärde 

än motsvarande signifikant elasticitet i det andra fallet och vissa var insignifikanta.  

         Sammantaget ger detta stöd för att den använda modellen och skattningsmetoden 

speglat faktiska förhållanden på ett tillfredsställande sätt. Vi kan därför dra följande nå-

gorlunda säkra slutsatser för perioden mellan 1970 och 1998:  

         Total efterfrågan på elektricitet inom svensk cellulosaindustri vid given uppsätt-

ning av och givna priser på produktionsfaktorerna kapital, arbetskraft och råvaror, på-

verkas i obetydlig omfattning av förändrade totala oljepriser. Efterfrågan på externt 

producerad el för en given total efterfrågan på el påverkas däremot i betydligt högre 

utsträckning av förändrade totala oljepriser både på kort och lång sikt. 

         Detta innebär bland annat att höjt oljepris eller höjd energi- och koldioxidskatt en-

dast leder till ökad användning av externt producerad el. I sin tur kan detta medföra be-

hov av ökad inhemsk produktion av till exempel kärnkraftsgenererad el eller ökad im-

port av exempelvis ”smutsig” kolgenererad el. En ensidig svensk höjning av miljöskat-

ter leder därmed inte med säkerhet till en förbättrad global miljö.  

         Med utgångspunkt från 1998 års värden på externt efterfrågad el innebär en pro-

cents höjning av totala priset på tyngre eldningsoljor en ökad efterfrågan av extern el på 

kort respektive lång sikt med i storleksordningen 30 GWh respektive 50 GWh. Enskilda 

elleverantörer har därför anledning att bevaka utvecklingen av totala oljepriset för att 

exempelvis bättre kunna planera sin produktion. 
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