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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

Det finns ett missnöje bland många svenska energikonsumenter över ökningen av priset på 

energi. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka konsekvenser en förändring av 

prissättningsmetoden, från marginalkostnadsprissättning till genomsnittskostnadsprissättning, 

får för välfärdsfördelningen mellan elmarknadens producenter och konsumenter. Enligt 

ekonomisk teori maximeras marknadens totala överskott med det pris som etableras på en fri 

marknad i jämvikten mellan efterfrågan och utbud. Om välfärd definieras i termer av 

effektivitet, är dagens form av prissättning det bästa alternativet. Med hjälp av ett subjektivt 

rättviseperspektiv kan dock argument resas för att istället ha som målsättning att maximera 

konsumentöverskottet, och då kan genomsnittskostnadsbaserad prissättning vara en möjlig 

lösning. De slutsatser som kan dras av analysen är att det emellertid finns andra nackdelar, i 

form av minskade investeringsincitament, minskade incitament för konsumenterna att själva 

påverka sin elförbrukning samt kostnader med att administrera ett alternativt 

prissättningssystem. Slutsatsen innehåller därmed en rekommendation om en fortsatt 

tillämpning av ett fritt marknadsjämviktspris.    



ABSTRACT 

 

 

 

 

There is dissatisfaction among Swedish consumers of energy, caused by the increasing prices 

of electricity. The purpose of this analysis is to investigate the consequences for the 

distribution of wealth between consumers and producers, if the pricing system could be 

changed from marginal cost pricing to have the prices instead based on average costs. 

According to economic theory is the total surplus to be maximized, when the price establishes 

on a free market in the point where demand intersects supply. If welfare defines in terms of 

efficiency, is the present-day form of pricing the best alternative. But with a subjective 

perspective of justice is it nevertheless possible to rise argues for the goal to maximize only 

the consumer’s surplus. In that case could pricing based on average costs be the potential 

solution. The conclusions, which could be drawn from this analysis, are however that there 

are other disadvantages following this alternative method of pricing electricity. For example 

lower incentives for investments and electricity savings by the consumers as well as high 

transaction costs with implementing and running this different system of pricing. Thereby is 

the final conclusion a recommendation of a continuing application of an electricity price 

based on a free market equilibrium. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

 

Kapitel 1 INLEDNING ............................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ................................................................................................................................. 5 
1.3 Metod ............................................................................................................................... 5 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 5 
1.5 Disposition ....................................................................................................................... 6 

 

Kapitel 2 ELMARKNADEN – EN INTRODUKTION ........................................................ 7 

2.1 Elmarknadens aktörer....................................................................................................... 7 
2.1.1 Producenter på råkraftmarknaden............................................................................ 8 
2.1.2 Den nordiska elbörsen Nord Pool............................................................................. 8 
2.1.3 Leverantörer.............................................................................................................. 9 
2.1.4  Nätägare................................................................................................................... 9 
2.1.5 Konsumenter............................................................................................................ 10 
2.1.6 Myndigheter ............................................................................................................ 10 

2.2 Konsumentens elräkning ................................................................................................ 10 
2.2.1 Elenergipris ............................................................................................................. 11 
2.2.2 Elcertifikat ............................................................................................................... 12 
2.2.3 Nättariff ................................................................................................................... 12 
2.2.4 Energiskatt & moms ................................................................................................ 12 

 

Kapitel 3 PRISBILDNING & VÄLFÄRD........................................................................... 13 

3.1 Marginalkostnadsprissättning......................................................................................... 13 
3.1.1 Efterfrågan .............................................................................................................. 14 
3.1.2 Marknadens utbud................................................................................................... 15 
3.1.3 Företagets utbud ..................................................................................................... 16 
3.1.4 Jämvikt på en marknad ........................................................................................... 17 
3.1.5 Kraftslagens olika kostnadsnivåer .......................................................................... 18 

3.2 Prissättning baserad på genomsnittskostnader ............................................................... 18 
3.3 Konsument- och producentöverskott ............................................................................. 19 
3.4 Välfärd: Samhällsekonomisk effektivitet och social rättvisa ......................................... 20 

3.4.1 Effektivitet................................................................................................................ 21 
3.4.2 Rättvisa.................................................................................................................... 21 
3.4.3 Sammanfattande avslutning .................................................................................... 22 

 

Kapitel 4 ANALYS................................................................................................................. 23 

4.1 Idag speglar elpriset råkraftproducenternas marginalkostnad........................................ 23 
4.2 Elmarknadens speciella drag inverkar på prisbildningen............................................... 24 

4.2.1 Mix av olika slags råkraftproducenter .................................................................... 24 
4.2.2 Kapitalintensiv industri ........................................................................................... 25 
4.2.3  Varan el är omöjlig att lagra ................................................................................. 26 



4.2.4 Periodisk efterfrågan............................................................................................... 26 
4.2.5 Vattentillgång, bränslepris, valutakurs och energibalansen har betydelse ............ 26 

4.3 Konsekvenser av de olika prissättningsregimerna på kort och lång sikt........................ 27 
4.4 Sammanfattning: konsekvenser av de olika prissättningsregimerna på lång sikt .......... 30 

 

Kapitel 5 AVSLUTANDE DISKUSSION & KOMMENTARER ..................................... 32 

 

REFERENSLISTA ................................................................................................................ 35 



FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
 
 
Figur 1. 1 Utvecklingen av Nord Pools systempris sedan år 1996. ........................................... 1 

Figur 1.2 Råkraftproducenternas utbudskurva möter marknadens efterfrågan.......................... 3 

Figur 3.1 Efterfrågekurva......................................................................................................... 14 

Figur 3.2 Utbudskurva på elmarknaden ................................................................................... 15 

Figur 3.3 Marginalanläggningens utbudskvantitet................................................................... 16 

Figur 3.4 Jämviktspris etableras där efterfrågan möter utbud.................................................. 17 

Figur 3.5 Producent med låga kostnader .................................................................................. 18 

Figur 4.1 Priset bestäms som ett genomsnitt av produktionens totalkostnad, normal 

efterfrågan. ............................................................................................................................... 28 

Figur 4.2 Priset bestäms som ett genomsnitt av produktionens totalkostnad, låg efterfrågan. 29 

Figur 4.3 Producent med höga kostnader................................................................................. 29

 

Tabell 1: Elprisets olika komponenter ..................................................................................... 11 



Kapitel 1 

INLEDNING 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund  

Elmarknaden avreglerades år 1996. Tanken med avregleringen var att etablera en 

konkurrensutsatt marknad där konsumenterna har möjlighet att välja mellan flera privata 

elleverantörer. Elanvändarna förväntas delta aktivt på marknaden och köpa el av den 

leverantör som erbjuder lägst pris. Detta leder i sådana fall till en effektivare elproduktion 

eftersom producenterna tvingas konkurrera om kunderna samtidigt som konsumenterna möter 

lägsta möjliga pris. Dock har inte det verkliga utfallet överensstämt med ekonomisk teori till 

fullo, mellan år 1996 och år 2000 sjönk elenergipriset i enlighet med avsikterna, men från och 

med år 2001 har de stigit i snabb takt vilket syns i nedanstående figur: 
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Figur 1. 1 Utvecklingen av Nord Pools systempris sedan år 1996. 

Källa: Nord Pool (2005a) 
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Prishöjningarna är ofta föremål för debatter, somliga hävdar att marknaden fungerar dåligt på 

grund av att konkurrensen är för svag (Tirmén, 2004). Avregleringen kan i sådana fall 

betraktas som en mindre lyckad reform. Motståndarna till detta synsätt hävdar emellertid att 

det är just prissvängningarna som är beviset för en fungerande marknad, när exempelvis 

vintrarna är extra kalla eller nederbörden liten så stiger priset till följd av en ökad efterfrågan 

och/eller ett minskat utbud av vattenkraft (Bergman, 2005). De får även till stor del stöd av 

Elkonkurrensutredningen som visar att ”det inte finns några väsentliga funktionsfel på den 

avreglerade elmarknaden och att prisbildningen och konkurrensen fungerar förhållandevis 

väl” (SOU 2002:7 s. 15).  

 

Det totala elpris som konsumenten betalar består till 25 procent av kostnader för 

elproduktionen (alltså den del vi själva kan påverka genom val av leverantör), 35 procent 

utgörs av nättariff (överföring av el genom det fortfarande monopoliserade elnätet) och 

resterande 40 procent är de skatter och avgifter staten tar ut. Denna analys berör de första 25 

procenten av konsumenternas totalpris och således den avreglerade delen av elmarknaden. 

Elenergipriset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset bestäms både kortsiktigt 

(spotpriser) och långsiktigt (terminspriser) efter att aktörerna lämnat sina köp- och 

försäljningsvolymer vid olika prisnivåer. Där utbud och efterfrågan möts bestäms priset. 

(Energimyndigheten, 2005a) 

 

I första hand används billig vattenkraft för att producera el, men när efterfrågan stiger så 

försäljs elektricitet producerad i kraftanläggningar med betydligt dyrare fossila bränslen. Till 

exempel är september vanligtvis en av de väderleksmässigt mildare månaderna och ofta kan 

svenskproducerad vatten- och kärnkraft räcka till för att försörja det svenska behovet. Senare 

under hösten blir det kallare och mörkare och hushållen kräver alltmer elektricitet för 

uppvärmning av bostäder. Dock finns det en begränsad mängd vatten i dammarna och ett 

begränsat antal kärnkraftsreaktorer och därmed kan inte vatten- och kärnkraften räcka till. På 

marknadsplatsen Nord Pool ser då utländska råkraftproducenter möjligheten att bjuda ut sin 

produktion bestående av kol- och oljekraft, vilket leverantörerna köper för att kunna 

tillgodose sina kunders behov även om priset är högre. Den ordning användningen av 

produktionsanläggningar följer kallas ”merit order of operation” och innebär att produktion 



från anläggningar med låga rörliga kostnader försäljs i första hand. Därefter handlas 

produktionen från anläggningar med allt dyrare rörliga kostnader. (Edsbäcker, 1980) Figur 1.2 

visar den svenska elmarknaden och den principiella uppdelningen mellan 

produktionsformerna. Utbudskurvan har en positiv lutning byggd på produktionsformer med 

allt dyrare styckkostnader, där gasturbiner utgör det sista kraftslaget. Vind-, vatten- och 

kärnkraften utgör basen av kapaciteten med låga rörliga kostnader (i figur 1.2 såväl som i 

kommande figurer utelämnas dock vindkraft då den utgör mindre än en procent av den totala 

produktionen). Under tidsperioder med lägre efterfrågan och god vattentillgång i 

vattenmagasinen kan dessa anläggningar täcka upp en stor del av kapacitetsbehovet, men den 

vanligaste situationen är att kolkondenskraft utgör marginalproduktionen.  

(Energimyndigheten, 2005a) 

 

Utbud Rörlig 
Kostnad Efterfråga
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Figur 1.2 Råkraftproducenternas utbudskurva möter marknadens efterfrågan. 

Källa: Energimyndigheten, 2005b.  

 

Idag tillämpas följaktligen marginalprissättning på elmarknaden, vilket innebär att sista 

enheten som omsätts på marknaden prissätter alla enheter. Elanvändaren får därmed betala ett 

pris som reflekterar den sista producerade elenergienhetens marginalkostnad. Enligt 

Energimyndigheten utgörs kraftslaget på marginalen ofta av koleldade kondenskraftverk i 
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Danmark, Finland, Tyskland eller Polen som säljer sin produktion via Nord Pool. 

Förändringar sker främst under sommaren då efterfrågan är låg och vattentillgången god och 

vattenkraft därmed utgör en större andel av den totala produktionen, alternativt under riktigt 

kalla vintrar då även reservkraft i form av gasturbiner driftsätts (Energimyndigheten, 2005a).  

 

Kritik framförs mot detta prissättningssystem då det ger stort vinstutrymme för de 

kraftproducenter vars huvudsakliga elenergiproduktion baseras på billig vattenkraft och 

kärnkraft (Grill, 2005). Statligt ägda Vattenfall är ett av de tre största bolagen på den svenska 

elmarknaden och en av de råkraftproducenter som gör stora vinster under rådande höga elpris. 

Mycket riktigt kännetecknas också den allra största delen av Vattenfalls elkraftproduktion av 

låga rörliga kostnader, så mycket som 99,3 procent av elkraften som producerades på den 

svenska marknaden år 2004 baserades på vattenkraft och kärnkraft (Vattenfall 2005a). Efter 

niomånadersrapporten 2005 redovisade Vattenfall en vinst på 15,6 miljarder kronor före skatt 

(Vattenfall, 2005b), vilket är högre än någonsin. Helåret 2000 kan användas som jämförelse, 

då vinsten var 5,2 miljarder kronor (Vattenfall, 2000).  

 

Förhållandet med höjda elpriser till slutkonsumenterna, samtidigt som de svenska 

elkraftproducenterna rapporterar om kraftigt ökande vinster, uppmärksammades även i tv-

programmet Uppdrag Granskning som sändes den 15 november 2005 i SVT. Där diskuterades 

delvis konkurrenssituationen på elmarknaden, som i TV-programmet sades ha drag av 

oligopol (Stenberg, 2005), men även marginalprissättningen ifrågasattes därmed. Frågan 

restes om huruvida en sänkning av elpriserna i Sverige borde vara möjlig med tanke på 

vinstmarginalen hos de svenska råkraftproducenterna. Detta besvarades dock av kraftbolagens 

företrädare med att våra svenska elpriser sätts på Nord Pool, där kostnaderna för 

produktionsformerna på marginalen påverkats av höjda oljepriser och ökande priser på 

marknaden för handel med utsläppsrätter (se även Energimyndigheten, 2005b). De svenska 

producenterna som till allra största del inte använder fossilbaserade bränslen och därmed inte 

behöver nyttja utsläppsrätter, kan därmed göra vinst samtidigt som priset inte kan sänkas på 

den nordiska elbörsen, med tanke på marginalproduktionen. Detta är helt rätt eftersom att alla 

avreglerade marknader fungerar som så att den sista enheten som omsätts prissätter alla 

enheter. För Sveriges del, med den unika mix av kraftslag som vi har, har dock detta system 
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ifrågasatts av debattörer (Grill, 2005) samt (Stenberg, 2005). Ett system där de reella 

elproduktionskostnaderna för den svenska elenergin slår igenom i större utsträckning på 

elpriset är enligt Magnus Grill eftersträvansvärt.  

 

Är en alternativ form av prissättning på den svenska elmarknaden med syftet att ge en 

rättvisare fördelning av välståndet (bromsa förmögenhetsöverföringen från konsumentledet 

till producentledet) en möjlighet? Förslag som framkommit i debatten är en variant av 

prissättning baserad på produktionens genomsnittskostnad.  

 

1.2 Syfte 

Avsikten med uppsatsen är att analysera marginal- respektive genomsnittsprissättning på 

elmarknaden och jämföra vilka konsekvenser de olika regimerna får för välfärden. Välfärden 

utvärderas såsom samhällsekonomisk effektivitet på både kort och lång sikt. Det är dock 

befogat att även diskutera problemet ur ett rättviseperspektiv, beroende på den nödvändighet 

varan elektricitet utgör för de svenska elkonsumenterna. 

 

1.3 Metod   

Ekonomisk teori används för att presentera fördelningen av konsument- och 

producentöverskottet vid prissättning baserad på elproduktionens marginalkostnader 

respektive genomsnittskostnader. Följderna av de olika prisregimerna analyseras även på 

längre sikt, med fokus på incitamenten till nyinvesteringar. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte, att jämföra de två prissättningsregimerna, medför nödvändiga 

avgränsningar. Först och främst antas elmarknaden vara under fullständig konkurrens i denna 

analys. Detta trots att det finns studier som hävdar att konkurrensen är bristfällig, men just i 

detta fall torde inte detta innebära några större problem eftersom syftet främst är att analysera 

de olika prissättningsmetodernas principiella konsekvenser. Dock återfinns detta möjliga 

problem i form av annan marknadsform i en kort diskussion i de två sista kapitlen.  
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Vidare bortses i analysen från det faktum att elmarknaden redan idag är internationell, det vill 

säga att den är integrerad med de övriga nordiska marknaderna. Anledningen till denna 

avgränsning är att en marknad med en reglerad prissättning, exempelvis genom att 

producenterna åläggs att tillämpa styckkostnadsprissättning, endast är möjlig att genomföra 

nationellt. Naturligtvis innebär det en väldigt stor utmaning att få ett system med 

styckkostnadsprissättning att fungera med tanke på dagens verkliga situation med handel på 

Nord Pool. Om den reglerade prisnivån överstiger prisnivån på Nord Pool så får inte de 

svenska kraftproducenterna sälja och omvänt så exporteras den största delen av den svenska 

produktionen om den svenska regleringen ger ett lägre pris, vilket leder till brist för de 

svenska konsumenterna. I mitt syfte ingår dock inte en utredning av dessa scenarion. 

 

Slutligen bör det poängteras att detta är en partiell välfärdsanalys, då uppsatsen endast 

behandlar elmarknaden. Det är följaktligen jämvikten på elmarknaden och fördelningen av 

välfärd sinsemellan elmarknadens aktörer som berörs. Därmed bortser resultaten ifrån hur 

förändringar på elmarknaden kan påverka andra marknader.  

 

1.5 Disposition 

Följande kapitel ger en översiktlig bild av den svenska elmarknaden med syftet att skapa en 

grundläggande förståelse för den kommande analysen. Den andra delen av kapitel två utgör 

ett försök att förklara elmarknaden ur den vanliga konsumentens perspektiv för att på så sätt 

göra uppsatsen mer tillgänglig och intressant för alla läsare. Det tredje kapitlet presenterar den 

teori som är väsentlig för analysen. Avsnittet förklarar hur ekonomisk teori beskriver 

marginalkostnadsprissättning som effektiv, men även grunderna 

genomsnittskostnadsprissättning. Kapitlet avslutas med att begreppet välfärd definieras såväl 

som effektivitet såsom rättvisa. Kapitel 4 presenterar den huvudsakliga analysen av de kort- 

och långsiktiga effekterna på producent- och konsumentöverskottet av att använda den 

alternativa prissättningen baserad på elproduktionens genomsnittskostnad. Sista kapitlet 

sammanfattar uppsatsens väsentligaste slutsatser och ger avslutande kommentarer till dessa. 



 
 
 
 
 
 

7

                                                

Kapitel 2 

ELMARKNADEN – EN INTRODUKTION 

 

 

 

 

År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden med syftet att skapa konkurrens genom ökad 

press på aktörernas priser och kostnader samt större valfrihet för elanvändare. Priset bestäms 

av utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Tidigare baserades det pris 

konsumenterna fick betala på elproducenternas självkostnader plus ett på förhand beräknat 

vinstpåslag. Efter avregleringen bestäms följaktligen själva elpriset på Nord Pools 

spotmarknad, men det tillkommer även skatter och nätavgifter.  

 

Den svenska elproduktionen bygger framför allt på vatten- och kärnkraft, år 2004 bestod 40 

procent av den totala produktionen av vattenkraft och 50,6 procent bestod av kärnkraft. 

Resterande andel produceras med hjälp av vindkraft, fossil- och biobränslen. Den totala 

produktionen uppgår ungefär till 140-150 TWh1 per år. (SCB, 2005) 

 

Den källa som främst använts till detta kapitel är Energimyndigheten (2005a). 

 

2.1 Elmarknadens aktörer 

Ett betydelsefullt inslag på den svenska elmarknaden är att företagen kontrollerar flera steg i 

värdekedjan. De största företagen såsom Vattenfall, Fortum och Sydkraft/E.ON är aktörer 

både i egenskap av elkraftproducenter, nätägare och elhandelsbolag (leverantörer). I denna 

uppsats behandlas elmarknaden ur ett svenskt perspektiv, dock är det viktigt att påpeka att 

marknaden i vissa fall är integrerad med både den nordiska och europeiska marknaden.  

 
1 1 000 000 Wh = 1 000 kWh = 1 MWh = 0,001 GWh = 0,000001 TWh 
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2.1.1 Producenter på råkraftmarknaden 

Elförsörjningen i Sverige baseras främst på vattenkraft och kärnkraft, en mindre del 

kraftvärme i fjärrvärmenäten, vindkraft och en mer sällan utnyttjad andel oljekondenskraft 

och gasturbiner. Den svenska råkraftmarknaden domineras av tre stora producenter av 

vattenkraft och kärnkraft; Vattenfall, Fortum och Sydkraft/E.ON. De tre största företagen 

producerade tillsammans 86 procent av den totala elproduktionen år 2004, vilket ger en stark 

koncentration på marknaden (Energimyndigheten, 2005a). Patric Tirmén (2004) drar 

slutsatsen att marknaden kan betecknas som oligopolistisk då den kännetecknas av denna 

marknadsforms typiska särdrag. Få företag på en marknad innebär dock inte alltid att 

konkurrensen är dålig (Nicholson, 2005). Elproducenterna säljer den producerade elenergin 

till elhandelsföretag, Nord Pool eller direkt till slutkunder. Elkraften matas in i elnätet i 

inmatningspunkter och transporteras sedan genom nätet till köparna, slutkonsumenterna. 

2.1.2 Den nordiska elbörsen Nord Pool 

Det norska aktiebolaget Nord Pool ASA ägs till 50 procent av systemoperatören i Norge, 

Statnett, och till 50 procent av den svenska motsvarigheten, Svenska Kraftnät (Nord Pool, 

2005b). Nord Pool är den nordiska, gemensamma, marknadsplatsen för handel med elkraft. 

Den fysiska Elspotmarknaden, för leverans nästföljande dygn, anordnar auktioner för varje 

timme på det kommande dygnet. Dessa ger ett systempris som bygger på jämvikten mellan 

elkraftproducenternas utbud och elleverantörernas efterfrågan. Systempriset beräknas utan att 

eventuella brister i överföringskapaciteten mellan länderna medräknas. Därför finns även den 

fysiska justeringsmarknaden Elbas för handel i Sverige och Finland, dock utgör Elspot 99 

procent av den fysiska handeln. På den finansiella marknaden kan aktörer handla med 

produkterna Eltermin och Eloption, vilka används för att säkra elpriset mot förändringar i 

spotpriset för längre tidsperioder upp till fyra år. Genom dessa kan aktörerna styra sitt 

risktagande och prissäkra framtida intäkter och kostnader. (SOU 2002:7) 

 

Råkraftproducenterna är inte tvingade att handla via Nord Pool, utan det är frivilligt. Dock 

sker lite mer än 40 procent av den totala handeln i Norden med elkraft via Nord Pool, 

resterande sker via bilaterala avtal. De bilaterala avtalen sker via mäklare eller direkt mellan 

företagen, kontraktspriset är konfidentiellt men systempriset på Elspotmarknaden utgör som 

regel referens. En elbörs ger förutsättningar för att berörda kraftanläggningar utnyttjas på det 
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mest ekonomiskt effektiva sättet. I första hand körs vattenkraftverk och kärnkraftverk som är 

de billigaste produktionsformerna, när efterfrågan stiger sätts dyrare produktionsanläggningar 

i drift som använder fossila bränslen. Transaktionskostnaderna är dessutom lägre vid 

börshandel jämfört med bilaterala kontrakt. Inom Nord Pool sker även handel med elcertifikat 

och utsläppsrätter. (Energimyndigheten, 2005a) 

2.1.3 Leverantörer  

Elhandelsföretagen är den aktör som elanvändarna tecknar kontrakt med för leverans av 

elenergi. Elhandelsföretaget köper el från producenterna av råkraft, antingen via Nord Pool 

eller bilaterala avtal, för att sedan sälja vidare till konsumenterna. Konsumenterna kan välja 

fritt vilken elleverantör de vill teckna avtal med, vilket ger konsekvensen att konkurrens om 

kunderna råder mellan dessa företag. Det är dock vanligt att företagen har flera verksamheter 

på elmarknaden och agerar ofta både som elproducent och elhandlare. Detta är fallet för de tre 

största elhandelsföretagen, Vattenfall, Fortum och Sydkraft/E.ON, som år 2004 tillsammans 

hade en marknadsandel på 50 procent. Gällande denna fördelning har det skett förändringar 

sedan avregleringen år 1996, då fanns det både fler elhandelsföretag och 

marknadskoncentrationen var lägre. Anledningen till att elhandelsföretagen blivit färre beror 

på två faktorer, många mindre företag har sålts till de stora kraftproducenterna alternativt gått 

samman sinsemellan till större enheter. En ytterligare trend är den markanta ökningen av 

utländskt ägda företag. (SOU 2002:7) 

2.1.4  Nätägare 

De aktörer som tillhandahåller den fysiska överföringen av el mellan 

produktionsanläggningarna och konsumenterna är nätägarna. Det svenska elnätet består av tre 

nivåer; stamnätet, regionnät och lokalnät, verksamheterna kan anses vara del av ett naturligt 

monopol då det varken är praktiskt eller ekonomiskt att ha flera kraftledningar. 

Energimyndigheten ger nätkoncession till ägarna, vilket betyder att de får tillstånd att anlägga 

och driva starkströmsledningar. Svenska Kraftnät äger stamnätet, som utgörs av 220-400 kV-

ledningar, och ansvarar för drift och utbyggnad av detta. Regionnätet har en lägre 

spänningsnivå och transporterar el mellan stamnätet och de lokala näten samt till stora 

elanvändare såsom industrier. I huvudsak är det de stora elkraftproducenterna som äger 

regionnäten. Lokalnäten ansluter ända fram till alla konsumenter och ägs även de till stor del 
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av elkraftproducenter, men även kommuner. Svenska Kraftnät har ytterligare uppgifter 

förutom att förvalta stamnätet, de sköter balansen i elnätet. Detta så kallade systemansvar 

innebär att se till så att produktion och import är i balans med konsumtion och export. De 

balansansvariga nätföretagen spelar också en roll i detta arbete genom att rapportera den 

förbrukning av elkraft som transporteras via deras nät, samt att delta i balansreglering. 

(Energimyndigheten, 2005a) 

2.1.5 Konsumenter 

Elanvändare är alla som förbrukar ett uttag av el från elnätet, både privatpersoner och 

företagare. Totalt finns det cirka 5,2 miljoner elabonnenter i Sverige, varav den allra största 

delen är lågspänningsabonnemang (SOU 2002:7). SCB grupperar elanvändarna enligt; 

Tillverkningsindustrin, Service, Jordbruk och Hushåll. År 2003 stod tillverkningsindustrin för 

38 procent av den totala förbrukningen medan hushållen förbrukade 24,6 procent, vilket 

motsvarar 35 743 GWh. Den totala förbrukningen var samma år 145 364 GWh eller cirka 145 

TWh (SCB, 2005). Det finns relativt stora skillnader mellan hushållens förbrukning beroende 

på karaktär; lägenheter, villor med och utan eluppvärmning. I ett internationellt perspektiv 

förbrukar de svenska konsumenterna mycket elenergi, de ligger på fjärde plats med i 

genomsnitt 16 000 KWh per invånare. Anledningar till den svenska höga energiförbrukningen 

är dels det kalla klimatet som kräver mycket energi för uppvärmning, men framförallt den 

energiintensiva industrin (Energimyndigheten, 2005a). 

2.1.6 Myndigheter 

Myndigheter som berörs och ansvarar för energisektorn är Svenska Kraftnät och 

Energimyndigheten (nätmyndighet och tillsynsroll över nätverksamheten) samt 

Konkurrensverket som bevakar att konkurrens råder vid handel med el. (SOU 2002:7) 

 

2.2 Konsumentens elräkning 

Den slutliga summan att betala på en slutkunds elräkning består av flera komponenter, se i 

tabellen nedan. 
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Tabell 1: Elprisets olika komponenter 

  
Procent av sammanlagt pris, 1 januari 2005. 

Pris för elenergin 362

Pris för elcertifikat 32

Pris för nättjänsten (nättariff) 19 

Energiskatt & moms 423

Källa: Energimyndigheten (2005a) 

 

Alltsedan avregleringen av elmarknaden tecknar konsumenter (elanvändare) avtal med två av 

elmarknadens aktörer, elhandelsföretaget och nätägaren. Det första gäller den fysiska 

leveransen av elenergi och det andra för att bli ansluten till elnätet. Därutöver tilläggs statliga 

skatter och avgifter. (Energimyndigheten, 2005a) 

2.2.1 Elenergipris 

Alltsedan år 1996 bestäms den fysiska elenergins pris på Nord Pools spotmarknad utifrån 

utbud och efterfrågan. Spotpriset varierar över tiden. Sveriges elproduktion baseras till stor 

del på vattenkraft och därmed följer att vattentillgången blir en viktig faktor för prisnivån. När 

vattentillgången försämras blir tillgången på el producerad av billig vattenkraft lägre och 

föranleder att dyrare produktionsslag tas i bruk för att täcka upp efterfrågan. På grund av 

marginalprissättning stiger då priset markant eftersom att priset bestäms grundat på sista 

producerade enhetens kostnader (se figur 1.2). (Bergman, 1994)   

 

Elhandelsföretagen är de som köper el på Nord Pool och således de som står för efterfrågan. 

De efterfrågar el utifrån hur mycket de kan sälja och leverera vidare till konsumenterna. 

Elenergipriset består därmed av det inköpspris elhandelsföretaget betalar på Nord Pool och en 

handelsmarginal, som består av genomsnittlig inköpskostnad minus den genomsnittliga 

intäkten företaget har för sina elleveranser. Kunden kan fritt välja vilken elleverantör de vill 

                                                 
2 Efter avregleringen av elmarknaden år 1996 kan kunden själv påverka detta pris genom att välja elleverantör 
 
3 Baserat på en kund med eluppvärmd villa och tillsvidareavtal 
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teckna elavtal med för köp av elenergi. Elavtal kan anta olika former: tillsvidareavtal, 

fastprisavtal och avtal om rörligt pris. (Energimyndigheten 2005a) 

 

Sammanfattningsvis har elprisets utveckling från och med år 1996 inneburit ett prisfall under 

de första fem åren, precis i enlighet med syftet för att avreglera marknaden. År 2001 bröts 

dock trenden och priset har stigit med hög takt (se figur 1.1), en förklaring är utebliven 

nederbörd. (Nord Pool, 2005a) 

2.2.2 Elcertifikat 

Den 1 maj år 2003 infördes elcertifikat som ett styrmedel på den svenska energimarknaden. 

Syftet är att hjälpa fram elproduktion från förnyelsebar energi. Det är ett marknadsbaserat 

styrmedel, vilket innebär att prisnivån på elcertifikat inte är reglerat utan bestäms på en 

marknad där handel mellan säljare och köpare (främst elhandelsföretag) sker. Priset 

konsumenten möter kan därmed skifta mellan leverantörerna. Elanvändare är enligt lag 

skyldiga att köpa en viss mängd certifikat, i förhållande till sin elanvändning. Producenterna 

av förnyelsebar el tilldelas ett antal certifikat, vilket genererar intäkter genom att de då säljer 

dessa vidare till konsumenterna. Detta system blir därför ett incitament till att inrikta sig på 

sådan produktion. (Energimyndigheten, 2005a) 

2.2.3 Nättariff 

Detta är en prislista med olika avgifter beroende på kundens förbrukningsmönster. Ofta 

tillämpas en tariff med en fast och en rörlig del. Den fasta delen beror på hur stor effekt 

elanvändaren som mest behöver, vilket bestäms av mätarsäkringens storlek. Den rörliga delen 

är avhängig av hur mycket energi som faktiskt överförs till elanvändaren. Nätföretagen tar 

betalt för de kostnader som uppstår i nätets olika nivåer och en vinstmarginal, dock 

föreskriver Ellagen att tarifferna ska vara utformade på ”skäliga och sakliga grunder samt 

icke-diskriminerande” (Ellag 1997:857 4 kap. Nättariffer).  

2.2.4 Energiskatt & moms 

I tabell 1 framgår att energiskatten utgör en stor del av det totala elpriset som konsumenten 

betalar. Det är en konsumtionsskatt som direkt tillfaller statskassan och läggs på elpriset per 

KWh. (SOU 2002:7) 



 
 
 
 
 
 

13

Kapitel 3 

PRISBILDNING & VÄLFÄRD 
 

 

 

 

Teorikapitlet presenterar den relevanta teoretiska grund som krävs för kommande 

analyskapitel. Det första avsnittet visar den grundläggande utbuds- och efterfrågemodellen 

under antagandet om fullständig konkurrens, vilken resulterar i det marknadspris som 

definieras som samhällsekonomiskt effektivt. Utbudet diskuteras något närmare än 

efterfrågan, vilket ger möjligheten till en aningen djupare presentation av kostnadsbegreppen. 

Därpå följande avsnitt behandlar den alternativa prissättningsmetod som baseras på den 

aggregerade produktionens genomsnittskostnad. Slutligen introduceras välfärdsbegreppet 

såsom tvådelat, innehållande de två koncepten effektivitet och rättvisa. Respektive 

välfärdsbegrepp kan hävdas vara mer förenligt med varsin prissättningsregim.  

 

3.1 Marginalkostnadsprissättning  

Marginalkostnadsprissättning är detsamma som det pris som etableras på en fri marknad 

under fullständig konkurrens. Den aggregerade efterfrågan skär det aggregerade utbudet på en 

marknad och i denna punkt bestäms marknadspriset naturligt (se figur 3.4). Detta pris 

benämns även marginalpris, då det speglar den sist producerade enhetens marginalkostnad. 

När priset etableras på en fungerande marknad så omfattar det en hel del information. Varans 

pris reflekterar konsumenternas marginella värde av varan relativt andra varor och samtidigt 

uttrycker priset den lägsta möjliga kostnad som samhället är villiga att offra för varan eller 

tjänsten. Dessutom är ett marknadspris ett jämviktspris, från vilket det är omöjligt att förflytta 

sig utan att någon aktör upplever en försämring och därför är marknadspriser på 

konkurrensutsatta marknader samhällsekonomiskt effektiva (se avsnitt 3.3.1 nedan) allt annat 

lika. (Cohen, 2001) 

 



Marginalkostnaden är den ökning av totalkostnaden som orsakas av att en extra enhet 

produceras, och reflekterar således de rörliga kostnader som producenter har för att tillverka 

en vara. En vinstmaximerande producent på en konkurrensutsatt marknad väljer den 

utbudsnivå som medför att priset är lika med marginalkostnaden. Det enskilda företagets 

utbudskurva är densamma som den delen av marginalkostnadskurvan som ligger ovanför 

kurvan för den rörliga genomsnittskostnaden. Det aggregerade marknadsutbudet består av 

summan av alla enskilda råkraftproducenters utbudskurvor. (Nicholson, 2005) 

3.1.1 Efterfrågan 

Konsumenters efterfrågan på en vara beror på en mängd faktorer såsom varans egenpris, 

priser på andra varor samt köparnas inkomst och preferenser. Andra varor kan vara substitut 

eller komplement, ett exempel på det förstnämnda är att olja kan vara ett alternativ till el för 

uppvärmning av bostäder. Efterfrågekurvan i figur 3.1 har en negativ lutning och visar att 

efterfrågand kvantitet ökar när priset sjunker. Elmarknadens efterfrågekurva är relativt brant, 

vilket betyder att efterfrågan är tämligen oelastisk4 och konsumenterna anpassar inte den 

efterfrågande kvantiteten i särskilt stor utsträckning till prisförändringar (Bergman, 1994). 

Detta vill säga att rörelser utmed kurvan endast orsakar små kvantitetsförändringar jämfört 

med om kurvan vore mycket flack. Efterfrågekurvan skiftar när andra faktorer än priset 

förändras, på den svenska elmarknaden är en sådan faktor exempelvis utomhustemperaturen. 

Om det blir mycket kallt under en period så skiftar efterfrågekurvan utåt, efterfrågan på 

elektricitet ökar. (Andersson & Ohlsson, 1991) Detta visas i nedanstående figur: 
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Figur 3.1 Efterfrågekurva 

Källa: Andersson & Ohlsson, 1991. 

 
4 Enligt ovan angiven källa finns ekonometriska skattningar för Sverige och andra länder som visar att den 
långsiktiga priselasticiteten ligger mellan -0,3 och -1,0.  

Brant lutning på efterfrågekurvan innebär 
att prisförändringar har liten inverkan på 
efterfrågand kvantitet. 

Om exempelvis temperaturen 
sjunker så ökar efterfrågan. 

Efterfrågan Pris på elenergi 

Kvantitet elenergi 



3.1.2 Marknadens utbud 

Utbudet på marknaden påverkas, liksom efterfrågan, av varans pris. Andra viktiga 

omständigheter för producenternas utbudsbeslut är produktionsfaktorernas pris och de 

teknologiska förutsättningarna. När varans pris stiger, på grund av ökad efterfrågan, så ökar 

vinstmöjligheterna för producenterna och de ökar sitt utbud på marknaden (Andersson & 

Ohlsson, 1991). Enligt ekonomisk teori tenderar ett företag att öka produktionen till dess att 

produktionskostnaderna av en extra enhet är lika med den extra intäkt denna enhet ger i form 

av marknadspriset. I enlighet med teorin attraheras även nya producenter av det höjda priset 

och detta bidrar då, förutom befintliga företags produktionsökning, än mer till att det 

aggregerade utbudet ökar. Marknadsmekanismen pressar då priset ner mot jämvikten igen. 

Utbudskurvan i figur 3.2 nedan visar det positiva sambandet mellan ett högre pris och ett ökat 

utbud. De väl synliga trappstegen beror på elmarknadens speciella särdrag (se vidare i avsnitt 

4.2.1 för ett resonemang om dessa särdrag). 

 

Pris på elenergi 
Utbud

Kvantitet elenergi 
 

Figur 3.2 Utbudskurva på elmarknaden 

Källa: Energimyndigheten, 2005a. 

 

Enligt mikroekonomisk teori kan utbudskurvan skifta inåt eller utåt beroende på om någon, 

eller några, av de andra utbudspåverkande faktorerna än priset ändras. På elmarknaden sker 

dock detta väldigt långsamt, nyinvesteringar för att utöka kapaciteten innebär mycket höga 

kostnader och sammanlagd projekterings- och byggtid är flera år lång. På samma sätt sker inte 

en kapacitetsminskning över en natt, den omdebatterade kärnkraftsavvecklingen har hittills 
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inneburit en process som pågått i tre decennier. Dessutom är sådana kapacitetsförändringar 

höggradigt beroende av prognoser för efterfrågans utveckling. (Bergman, 1994) 

3.1.3 Företagets utbud 

Marknadens utbudskurva, som återfinns i figur 3.2 ovan, är alla producenters aggregerade 

utbud. Här antas en marknad under fullständig konkurrens vilket innebär att företagen är 

pristagare. Det betyder att ingen producent är så stor att denna isolerat kan ha inflytande över 

priset. Den efterfrågekurva som den enskilda producenten uppfattar är därmed inte fallande 

såsom figur 3.1 utan istället horisontell, som i figur 3.3, och denne får samma pris för sina 

varor oavsett kvantiteten försäljning. Priset representerar därmed företagets marginalintäkt, 

den intäkt som erhålles för att producera och sälja ytterligare en enhet. Om ett företag vill 

maximera sin vinst ska de välja en sådan produktionsnivå så att marginalintäkten täcker 

marginalkostnaden. Om marginalkostnaden (stigande efter en viss produktionsvolym) är lägre 

än marginalintäkten är det naturligtvis lönsamt att öka utbudet eftersom att ytterligare en 

enhet ger högre intäkt än kostnaderna. Motsatt resonemang gäller om marknadspriset ligger 

under företagets marginalkostnad, då sänker företaget sin produktion till dess att 

marginalintäkt möter marginalkostnad. På kort sikt räcker det för ett företag att täcka sina 

rörliga kostnader medan de i längden måste täcka även det fasta för att bli kvar på marknaden. 

Företagets utbudskurva blir därmed deras marginalkostnadskurva ovan den punkt där den skär 

den rörliga genomsnitts(styck-)kostnadskurvan, att de producerar och bjuder ut enheter till 

försäljning om de täcker den totala styckkostnaden är självklart. I figur 3.3 nedan syns 

företagets utbudsbeslut (k), vid denna volym sker också produktionen till lägsta möjliga 

styckkostnad vilket är den samhällsekonomiskt optimala situationen. (Nicholson, 2005) 
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Figur 3.3 Marginalanläggningens utbudskvantitet 

Källa: Nicholson, 2005.   

k 

Pris 

Pris, 
Kostnader 

Marginalkostnad = utbud 

Marginalintäkt = efterfrågan 

 Kvantitet (k) 

Genomsnittskostnad 



3.1.4 Jämvikt på en marknad  

Med hjälp av de i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2 beskrivna efterfråge- och utbudskurvorna kan 

marknadspriset nu fastställas. I varje tidsperiod behandlas detta pris som givet av båda sidors 

aktörer. I jämvikten sammanfaller de kvantiteter som säljarna vill sälja och de köparna vill 

köpa och därmed undviks samhällsekonomiskt kostsamma brist- och överskottssituationer 

(Bergman, 1994). Beroende på faktorer såsom årstid, temperatur, tid på dygnet etcetera så 

ökar eller minskar efterfrågan och därmed marknadspriset. Exakt hur stora förändringarna blir 

beror på kurvornas lutning, det vill säga efterfråge- och utbudsaktörernas priskänslighet. I 

figuren nedan speglar marknadspris1 ett jämviktstillstånd med låg efterfrågan, medan 

marknadspris2 visar exempel på en ökad prisnivå som en större efterfrågan resulterar i. 

 

Pris på elenergi 
Utbud
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Figur 3.4 Jämviktspris etableras där efterfrågan möter utbud. 

Källa: Nicholson, 2005. 

 

Om priset skiljer sig från marknadspris så uppstår efterfråge- alternativt utbudsöverskott. 

Detta blir dock inget bestående fenomen på en generell marknad under fullständig 

konkurrens. Om priset exempelvis överstiger Marknadspris1 vid Efterfrågan1 så skapas ett 

utbudsöverskott, vilket innebär att en större mängd än vad som efterfrågans produceras. Detta 

är dock förknippat med kostnader, producenterna tvingas sänka priset för att få sälja samtidigt 

som de producerar mindre. Konsumenterna efterfrågar nu mer när priset sänks. Producenter 

och konsumenter möts på detta sätt vid Marknadspris1. På omvänt sätt sker återgången till 

marknadspris vid ett efterfrågeöverskott. (Andersson & Ohlsson, 1991)  

Marknadspris2

Efterfrågan2

Efterfrågan1

Marknadspris1

Kvantitet elenergi 



3.1.5 Kraftslagens olika kostnadsnivåer 

När marknadens utbudsaktörer har olika kostnader för sin produktion, genom att det råder 

knapphet om de billigaste produktionsfaktorerna, finns det möjligheter även till långsiktiga 

vinster (för de företag som innehar låga och medelhöga kostnader). Knappheten kan 

exempelvis bero på fysisk brist eller lagliga begränsningar av nyttjandet. Vid ett jämviktspris 

gör den producent som producerar på marginalen normalvinst, eller noll ekonomisk vinst (se 

figur 3.3 ovan). De producenter som befinner sig längre ner på utbudskurvan gör dock 

positiva vinster, på grund av deras lägre produktionskostnader, vilket illustreras i figur 3.5.  

Företag som har högre kostnader än marginalproducenten deltar inte på marknaden. 

(Nicholson, 2005) 

  

Pris,  
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Figur 3.5 Producent med låga kostnader  

Källa: Nicholson, 2005. 

 

3.2 Prissättning baserad på genomsnittskostnader 

Genomsnittskostnad beräknas genom att total kostnad, för marknadens produktion, divideras 

med total kvantitet som producerats på marknaden. Total kostnad inkluderar både fasta och 

rörliga kostnader, vilket innebär att genomsnittskostnaden även gör det. Om priset på en vara, 

som produceras på en marknad under fullständig konkurrens, ska baseras på produktionens 

genomsnittskostnad så innebär det i praktiken att en prisreglering införs. Det beror på att det 

naturliga utfallet på marknaden utgörs av ett jämviktspris motsvarande produktionens 

marginalkostnad. Därmed krävs ett ingripande av beslutsfattare om en annorlunda prisnivå 

k

Marknadspris
 Genomsnittskostnad 

Kostnader 

Kvantitet (k) 

Marginalkostnad

 Vinst 
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ska införas. Prisregleringen antas inte i detta fall utformas såsom ett pristak eller prisgolv. Det 

bestämda priset beräknas istället för att täcka produktionens genomsnittskostnad.   

 

Genomsnittskostnadsprissättning dryftas ibland som en möjlighet för naturliga monopol, vars 

produktion kännetecknas av skalekonomi. Exempel på sådana verksamheter är elnät och 

järnvägar. Då producerar företaget i den punkt där efterfrågekurvan skär 

genomsnittskostnadskurvan. Detta är en följd av att marginalkostnaden i det fallet understiger 

genomsnittskostnaden och marginalkostnadsprissättning skulle medföra att företaget går med 

förlust. Detta alternativa tillvägagångssätt medför åtminstone att företaget går jämnt upp. 

(Lipsey & Courant, 1995)  

 

Implementering av denna prisregim på en marknad under fullständig konkurrens innebär 

andra förutsättningar. Som beskrivits ovan möter då företagen en horisontell efterfrågan, 

istället för en sluttande såsom när en producent utgör hela utbudssidan. Det enskilda företaget 

är därmed inte explicit inblandat i prisbildningen och väljer sin produktionsnivå där 

marginalkostnaden är lika med den givna marginalintäkten. Marginalintäkten är då det pris 

som beslutsfattare bestämmer ska vara en specifik, reglerad, prisnivå som i det här fallet 

baseras på totalproduktionens genomsnittskostnad. Vid höga efterfrågenivåer stiger normalt 

priset för att täcka de allt dyrare produktionsslagen, men då inte priset längre följer 

marknaden kan inte dessa producenter täcka sina kostnader. Risken för en bristsituation blir 

därmed överhängande. Om den initiala totalkapaciteten är önskvärd att behålla blir följden att 

någon form av överföring av medel, från de producenter som har låga kostnader till de med 

höga kostnader, måste ske. Detta innebär dock administrativa kostnader samt problem med 

informationsbrist. Omfattande kontrollverksamhet och insyn i företagens verksamhet skulle 

krävas, då producenterna har incitament att överdriva sina produktionskostnader för att utöka 

sitt eget utrymme för vinst. (Nicholson, 2005) 

 

3.3 Konsument- och producentöverskott 

Dessa begrepp används för att visa en välfärdsökning eller -förlust hos konsumenter 

respektive producenter vid prisförändringar. Beräkningar kan göras med hjälp av data för att 

visa på den monetära förändringen. Här används dock koncepten för en rent grafisk analys. I 



figur 3.6 visar arean under efterfrågekurvan och ovan marknadspriset det överskott som 

tillfaller konsumenterna. Motsvarande area för producenterna återfinns ovan utbudskurvan 

samt under marknadspriset. 
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20

 
Figur 3.6 Konsument- och producentöverskott  

Källa: Nicholson, 2005. 

Konsumentöverskottet består av det värde som varan innehar för de konsumenter utefter 

efterfrågekurvan ovan jämviktspriset. Det är alltså en skillnad mellan vad vissa konsumenter 

är beredda att betala och det lägre pris de faktiskt måste betala. Likaledes är 

producentöverskottet motsvarande den vinst som producenterna med lägre kostnader än 

jämviktspriset gör. (Nicholson, 2005) 

 

3.4 Välfärd: Samhällsekonomisk effektivitet och social rättvisa 

Två av de kriterier som beskriver välfärd är ekonomisk effektivitet och social rättvisa. Det kan 

i många fall vara svårt att kombinera dessa två kriterier då ett alternativ ofta är att föredra med 

tanke på effektivitet och ett annat för att uppnå rättvisa. Effektivitet kan betraktas på en 

objektiv grund medan rättvisebegreppet är av en mer subjektiv karaktär. Ekonomisk teori 

innefattar allmänt accepterade normer och kriterier för att bestämma effektivitet, medan det är 

svårt att formulera några generella kriterier för rättvisa. Följaktligen är det främst 

samhällsekonomisk effektivitet som behandlas i den ekonomiska teorin. När teorierna ska 

användas i praktiken, oftast genom politiska åtgärder, måste dock rättviseaspekterna ingå. 

(Cohen, 2001) 
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3.4.1 Effektivitet 

Det vanligaste sättet att definiera effektivitet är genom begreppet Pareto-optimalitet. I början 

på 1900-talet formulerade den italienske nationalekonomen Vilfredo Pareto sina villkor för en 

jämviktsmodell där både producenter och konsumenter når högsta tillfredsställelsen. 

Tillsammans med brittiske Francis Y. Edgeworth preciserade han därmed definitionen av 

ekonomisk effektivitet och demonstrerade under vilka förutsättningar en marknad uppnår 

detta. Genom att klarlägga förhållandet mellan allokeringen och prissättningen av resurser så 

gav de ytterligare stöd för teorin (ursprungligen Smith’s osynliga hand) om att en fungerande 

marknad fördelar resurser effektivt. (Nicholson, 2005)  

 

Pareto-optimalitet är den jämviktspunkt från vilken det inte är möjligt att förflytta sig ifrån för 

att öka välfärden för någon utan att någon annan får det sämre. Formulerat på ett annat sätt så 

ökar välfärden när en förändring gör att åtminstone en individ får det bättre utan att någon 

annan får det sämre. De fyra villkor som krävs för att denna situation, samhällsekonomisk 

effektivitet, ska uppnås är att marknaden är under fullständig konkurrens, inga externaliteter 

existerar, det ej handlar om en kollektiv vara och att det finns fullständig information mellan 

aktörerna (Cohen, 2001). I en ekonomi med fullständig konkurrens, där priset behandlas som 

givet både för konsumenter och för producenter, visar förhållandet mellan varors pris även 

utbytbarheten mellan varorna. Såväl konsumtions- som produktionsbeslut tas med 

utgångspunkt i marknadspriset och fördelningen mellan tillverkad och efterfrågand mängd av 

olika varor blir effektiv. Detta utgör ”the First Theorem of Welfare Economics” (Nicholson, 

2005). 

3.4.2 Rättvisa 

Även om teoremet ovan försäkrar att marknader under vissa förhållanden uppnår en effektiv 

allokering av befintliga resurser, så är det inte säkert att denna allokering uppvisar en rättvis 

fördelning av välfärd mellan aktörerna. Det avgörande är hur den initiala tilldelningen sett ut. 

Om tilldelningen av tillgångar initialt varit skev så kommer den Pareto-effektiva allokeringen 

av ett marknads- eller marginalprissättningssystem att också gynna de aktörer som från 

begynnelsen varit främjade. Därmed kan någon form av transfereringar krävas för att 

marknaden ska få ett utfall som uppfattas även som rättvist. Detta leder till ”the Second 

Theorem of Welfare” som påvisar att vilken önskad fördelning som helst kan fås genom att en 
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konkurrensutsatt marknad kombineras med transfereringar baserade på aktörers individuella 

situation (”lump-sum transfers”). Transfererings- och skattesystem innebär dock i sig själva 

effektivitetskostnader och kan innebära svårigheter vid genomförandet. (Nicholson, 2005)  

 

Det existerar inte någon allmän metod för att mäta rättvisa men inom ekonomisk analys kan 

en ansats vara att mäta vad parterna vinner eller förlorar på en viss förändring. Rättvisa är 

dock ett subjektivt begrepp och uppfattas olika av individer. Det finns därmed ingen enhetlig 

definition av vad rättvisa innebär. I denna uppsats diskuteras dock främst distributiv rättvisa, 

alltså hur resurser ska fördelas (Cohen, 2001). Ett exempel på ett ekonomiskt rättvisekriterium 

är maximinkriteriet, vilket innebär att välfärden för de sämst ställda i ett samhälle ska 

maximeras. Välfärdsskillnader blir således endast godtagbara om denna grupp upplever en 

förbättring. (Kymlicka, 2004)  

 

I vissa fall kan det finnas belägg för att byta ut effektivitet mot större rättvisa och social 

jämlikhet (Nicholson, 2005).  

3.4.3 Sammanfattande avslutning 
Konsumenternas mål att maximera sin nytta, vilket de gör med tanke på deras 

budgetrestriktion medan producenterna ämnar maximera sin vinst beroende av teknologiska 

förutsättningar. På en fri marknad under fullständig konkurrens möts dessa intressen där 

efterfrågan möter utbud, det vill säga att det pris som etableras överensstämmer med 

konsumenternas marginella nytta av varan och producenternas marginalkostnad. 

Marginalkostnadsprissättning garanterar enligt ekonomisk teori att effektivitet uppnås, men är 

ett svagare instrument för att uppnå rättvisa. Genomsnittsprissättning är en form av reglering 

av en marknad. En reglering som utformas på rätt sätt kan hävdas öka rättvisan, dock är 

sådana påståenden av naturen ofta partiska och färgade vilket gör det svårt att befästa dem 

som sanningar. (Cohen, 2001) Ett vanligt motiv för beslutsfattare när de inför prisregleringar 

är att begränsa kostnaderna för konsumenterna av en nödvändig vara. Antingen vill de med 

regleringen påverka konsumtionsmönster eller så önskar de omfördela realinkomster på ett 

särskilt sätt, ibland till förmån för de sämre ställda. Oavsett syftet är risken för 

efterfrågeöverskott stor, vilket i sin tur leder till ineffektivitet. (Bohm, 1986)  
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Kapitel 4 

ANALYS 

 

 

 

 

4.1 Idag speglar elpriset råkraftproducenternas marginalkostnad 

Marginalbegreppet är ett mycket viktigt begrepp inom nationalekonomin. Marginalkostnaden, 

eller gränskostnaden, är kostnaden för den sist producerade enheten av elråkraft eller 

kostnaden för att producera ytterligare en enhet elråkraft under en viss tidsperiod. Den kan 

således även definieras som den höjning av de totala kostnaderna som orsakas av att 

produktionsnivån höjs. Marginalkostnader reflekterar rörliga kostnader eftersom att de ändras 

när mängden produktion ändras. De fasta kostnaderna är tvärtom oberoende av mängden 

producerade enheter och påverkar istället produktionens genomsnittskostnad, tillsammans 

med de rörliga kostnaderna.  

 

I denna uppsats jämförs prissättningssystem baserade på å ena sidan marginalkostnaden och å 

andra sidan genomsnittskostnaden. Den genomsnittliga kostnaden för att producera en KWh 

elkraft i Sverige fås genom att dividera total kostnad med totala KWh. Marginalkostnaden 

fluktuerar däremot med kvantiteten elkraft som produceras precis vid en specifik tidpunkt. 

Den lägsta rörliga kostnaden har produktionsslaget vattenkraft, vars kapacitet dock mycket 

sällan räcker till för att tillgodose hela efterfrågan och det näst dyraste produktionsslaget 

kopplas då in. Detta är kärnkraft och marginalkostnaden för att producera el blir därmed 

kärnkraftens marginalkostnad, upp till dess maximala kapacitet. Marginalkostnaden, och 

därmed priset, av en extra KWh i innevarande tidsperiod bestäms följaktligen av 

marginalkostnaden i den anläggning som måste nyttjas för att producera en KWh extra. Under 

perioder med stor efterfrågan, såsom mycket kalla vinterveckor, stiger marginalkostnaden till 

de dyraste kraftslagen baserade på fossila bränslen medan den sjunker under det varma 

halvåret. Under de perioder när Sverige har hög efterfrågan och importerar elkraft som 
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producerats av de dyraste kraftslagen överstiger marginalkostnaden vida 

genomsnittskostnaden. Perioder när efterfrågan istället är låg och en stor del av konsumtionen 

kan tillgodoses med de inhemska produktionsslagen så är marginalkostnaden istället lägre än 

genomsnittskostnaden. Anledningen till detta är att svensk vatten- och kärnkraft har både låga 

fasta och låga rörliga kostnader. (Brännlund & Kriström, 1998)  

 

På lång sikt är det dock troligt att genomsnittskostnaden är lägre än marginalkostnaden på 

elmarknaden, även om detta varierar över tiden beroende på kraftslag och faktorer såsom 

oljepris och exempelvis miljöpolitiska beslut. Detta är till skillnad från verksamheter, där de 

rörliga kostnaderna utgör en mycket liten andel av de totala kostnaderna, såsom elnätet och 

järnväg. Då är marginalkostnaderna lägre än genomsnittskostnaderna på lång sikt.  

 

4.2 Elmarknadens speciella drag inverkar på prisbildningen 

De specifika kännetecken av elmarknaden som beskrivs nedan försvårar i flera fall antagandet 

om fullständig konkurrens. Det är dock av vikt att likväl föra en diskussion om dessa för att 

på så sätt öka förståelsen för elmarknadens funktion.  

4.2.1 Mix av olika slags råkraftproducenter 

De olika produktionsteknikerna som tillsammans adderar upp till maximal kapacitet har 

väldigt stora skillnader sinsemellan gällande produktionskostnader. Till exempel har den 

billiga vattenkraften och kärnkraften mycket låga rörliga kostnader, exempelvis är vatten en 

gratis resurs. Samtidigt är anläggningarnas investeringskostnader sedan länge tillbaka betalda, 

vilket därför dessutom medför låga fasta kostnader i dagsläget. Denna kostnadsstruktur kan 

jämföras med kol- och oljekraftverken som har höga rörliga kostnader som varierar med 

oljepriset. Därför blir prisskillnaderna mellan olika efterfrågekvantiteter stora, beroendes på 

vilket kraftslag som slår igenom på marginalen. (Energimyndigheten, 2005b)  

 

En ytterligare aspekt är att producenterna av de olika råkraftslagen har olika 

kapacitetsbegränsningar, både fysiska samt beroendes på politiska beslut, lagar och regler. 

Vattenkraften är inte fullständigt utbyggd idag, det finns svenska älvar som inte är 

exploaterade för vattenkraftsproduktion men skyddade i lag. Dessutom finns naturliga 
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begränsningar, de vattenkraftsbaserade producenterna kan endast producera så mycket elkraft 

som mängden vatten i magasinen tillåter. Utökningar av kapaciteten i de svenska 

kärnkraftverken måste godkännas av myndigheterna och enligt tidigare riksdagsbeslut ska 

utvecklingen på det området syfta till en framtida avveckling5. Dessa exempel på 

begränsningar innebär att även om ett företag normalt skulle utöka sina investeringar i dessa 

kraftslag på grund av förväntade vinster, så finns det ingen möjlighet till det. Nästa kraftslag 

träder istället in på marknaden för att möta efterfrågan och priset höjs ofta avsevärt på grund 

av ovan beskrivna skillnader i produktionskostnader.  

4.2.2 Kapitalintensiv industri 

Att producera och transportera el är en mycket kapitalintensiv industri, vilket kan ge 

skalfördelar. Transporten av el kännetecknas på ett uppenbart sätt av skalekonomi och har 

även resulterat i ett naturligt monopol som drivs av Svenska Kraftnät AB. Inom 

råkraftproduktionen kan produktionsformer såsom vattenkraft, kärnkraft och vindkraft 

diskuteras huruvida de har skalfördelar, svaret är att de sannolikt kan betecknas som 

skalekonomiska industrier6 (Edsbäcker, 1980). Samtidigt som dessa industrier sällan är de 

prissättande i Sverige idag, så kan det vara av vikt att notera att marginalprissättningssystemet 

inte vore effektivt om så var fallet. Producenternas kostnader täcks då inte till fullo och 

företagets produktion går med förlust, vilket föranleder utträde från marknaden av privata 

företag (Cohen, 1991).  

 

En annan följd av hög kapitalintensitet är höga inträdesbarriärer på marknaden. Detta medför 

att måttligt höjda priser på marknaden, på grund av ökad efterfrågan, inte lockar till sig några 

nya utbudsaktörer. Detta är negativt då ett större utbud normalt innebär ökad konkurrens och 

därmed prissänkningar. Istället för nyinvesteringar på marknaden driftsätts befintliga, normalt 

stillastående, fossilbaserade kraftverk (alternativt så ökar importen) när efterfrågan ökar på 

kort sikt, och priset stannar på en högre nivå istället för att pressas neråt av ett utökat utbud.  

 
5 Hösten 1997 antog riksdagen en lag om kärnkraftens avveckling. Denna lag ger regeringen rätten att bestämma 
om en kärnkraftreaktors upphörande, vilket resulterat i stängningarna av Barsebäck 1 & 2. Dock finns det i 
dagsläget inget bestämt slutdatum då all svensk elproduktion genom kärnkraft ska upphöra. (Svensk 
kärnkraftsinspektion, 2006) 
6 Nämnda industrier har fallande styckkostnader, det vill säga att kostnaden per producerad enhet sjunker när 
mängden enheter stiger. Detta beror på låga rörliga kostnader och att de fasta kostnaderna endast initialt är höga.  
(Cohen, 2001) 
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4.2.3  Varan el är omöjlig att lagra 

Elektricitet går inte att lagra, vilket gör att den totala marknaden alltid måste ha ett visst mått 

av överkapacitet redo för de högsta efterfrågetopparna. Överkapacitet kostar mycket, men är 

ändock nödvändig för att kunna tillgodose efterfrågetoppar, se 4.2.4 nedan. (Edsbäcker, 1980) 

Före avregleringen var denna extrakapacitet tämligen stor. Ekonomisk teori föreskriver att en 

avreglerad marknad leder till rätt investeringsnivå, och detta var därmed ett av syftena med att 

låta konkurrensen bli fri. Syftet har också uppfyllts och den ofta stillastående extrakapaciteten 

har minskat, mest beroende på en lägre investeringsnivå. (Damsgaard, 2005) Handel med 

andra länder resulterar också i att överkapacitet är överflödigt, då de olika ländernas behov 

balanserar varandra. I dagsläget existerar dock en viss oro över huruvida reservkapaciteten 

verkligen räcker till vid extrema köldknäppar (Lundin, 2005).  

4.2.4 Periodisk efterfrågan 

Efterfrågan på elektricitet varierar mellan dygnets timmar, från dag till dag och mellan 

säsonger. Den mest markanta skillnaden är naturligtvis mellan sommar och vinter, men 

perspektivet är alltså även mycket kortare än så. Dessa snabba svängningar skapar osäkerhet 

på marknaden och ett stort behov hos producenterna att göra tillförlitliga prognoser om 

framtida efterfrågan. Samtidigt är den svenska industrin kapitalintensiv med ett stort behov av 

elektricitet, vilket orsakar låg priskänslighet. (Edsbäcker, 1980) 

4.2.5 Vattentillgång, bränslepris, valutakurs och energibalansen har betydelse  

Den hydrologiska balansen i Norden bestämmer till stor del utbudskurvans position. 

Visserligen kan det sägas vara en indirekt påverkan, eftersom att vattenkraften är det första 

kraftslaget som bjuds ut, men vilken kraftsort som ligger på marginalen avgörs som bekant av 

mängden produktion tidigare efter utbudskurvan. Nivån av import och export till och från 

Sverige har också stort inflytande över marginalpriset, om importerad kolkraft utgör den sista 

enheten så är dess marginalkostnad prissättande, till skillnad från om till exempel billig 

svensk kärnkraft är prissättande. Bränslepriser och valutakurser är ytterligare faktorer som 

bestämmer företagets produktionskostnader och därmed får genomslag på priser. På lång sikt 

bestäms marginalpriset även av energibalansens utveckling. Alltsedan avregleringen och 

införandet av marginalprissättning har den försvagats. Syftet var också bland annat att 

effektivisera marknaden och minska produktionsöverskottet, men Sverige är numera beroende 
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av import från bland annat Tyskland, Ryssland och Polen vilket medför att marginalpriset är 

högre. Ett alternativ till import är att nyinvestera i svensk produktion, dock är kostnader med 

att nyetablera kapitalintensiv industri hög och elpriserna skulle i sådana fall tvingas upp än 

mer. (SOU 2002:7) 

 

4.3 Konsekvenser av de olika prissättningsregimerna på kort och lång sikt 

På en oreglerad marknad etableras priset i jämvikten mellan efterfrågan och utbud i varje 

tidsperiod. Priset fluktuerar beroende på om efterfrågan är hög eller låg och de tidsperioder, 

som varje kvantitet efterfrågans under är i många fall korta. På Nord Pool har perioderna ändå 

bestämts till en timme långa. Det sker auktioner som resulterar i ett marknadspris för varje 

timme på det kommande dygnet. Om villkoren för fullständig konkurrens är uppfyllda så är 

varje jämviktspris det mest samhällsekonomiskt effektiva. På kort sikt kan producenter med 

lägre rörliga kostnader, jämfört med marginalanläggningen, göra vinster. Om efterfrågan är 

väldigt hög, till exempel vid lunchtid en vardag under den kalla månaden januari, krävs att 

anläggningar som normalt inte är i bruk driftsätts. Den sista sålda enheten på marknaden kan i 

en sådan situation vara en enhet producerad i gasturbiner, med mycket hög marginalkostnad. 

Priset bestäms av denna enhets marginalkostnad och de vattenkraftproducenter, 

kärnkraftproducenter, med flera, som har låga marginalkostnader möter en marginalintäkt 

som ger dem en väldigt stor vinstmarginal. Detta resultat kan dock fortfarande definieras 

såsom samhällsekonomiskt effektivt eftersom att det maximerar det totala överskottet, vilket 

består av att producent- och konsumentöverskott summeras.  

 

Representanter för konsumenterna på elmarknaden framför ideligen klagomål på de, i deras 

tycke, höga elpriserna. Ett vanligt resonemang är huruvida det är orättvist att en större andel 

av det totala överskottet tillfaller producenterna, att en överföring av välstånd från 

konsumenter till producenter sker. Här analyseras därför om det finns någon möjlighet att 

istället maximera konsumentöverskottet, med hjälp av en alternativ metod för att bestämma 

priset. Om priset bestäms av producenternas genomsnittskostnad istället för av 

marginalkostnaden, kan utfallet bli enlighet med figuren nedan (se bilaga 1 för en jämförelse 

med den oreglerade marknadens utfall). 

 



Pris på elenergi 
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Figur 4.1 Priset bestäms som ett genomsnitt av produktionens totalkostnad, normal efterfrågan. 

Källa: Egen bearbetning 

 
Efterfrågan1 representerar en, relativt normal till aningen hög, efterfrågenivå på elmarknaden. 

Den tjocka, streckade linjen är en approximativ lokalisering av den bestämda prisnivån på 

marknaden. I tidsperioder med större efterfrågan är marknadspriset högre än det 

genomsnittskostnadsbaserade prisalternativet, vilket även syns i figuren ovan. Om den 

kvantitet som efterfrågans (KE) produceras så ökar konsumentöverskottet. Detta kommer dock 

inte att ske utan några ytterligare ingripanden på marknaden och det skapas istället ett 

efterfrågeöverskott, eftersom att företagen på en konkurrensutsatt marknad väljer kvantiteten 

KU. Resultatet blir att en del konsumenter inte kan få den tillförsel av elenergi som de önskar. 

I värsta fall innebär det nedsläckning av områden som elproduktionen inte klarar att försörja. 

Detta beror på att de vinstmaximerande företagen på marknaden endast producerar till den 

nivå där deras marginalkostnad (representeras av utbudskurvan) är lika med marginalintäkten, 

priset. Om konsumenterna behöver mer el än så, för att exempelvis värma sina bostäder 

uppstår en brist. Sammanfattningsvis resulterar detta i en effektivitetsförlust i form av det 

förlorade konsumentöverskottet.  

 

Nästkommande figur 4.2 visar istället en situation med låg efterfrågan. I ett sådant läge 

överstiger prisregleringen det pris som annars etableras i marknadsjämvikten. Detta leder till 

ett utbudsöverskott eller överproduktion, samtidigt som konsumentöverskottet jämförelsevis 

blir mindre (se bilaga 1). Eftersom att elektricitet inte går att lagra, förutom i extremt liten 

KU KE

Efterfrågeöverskott representeras av 
pilen. 

Efterfrågan
1

Prisreglering 

Utbud

KÖ1 

PÖ1 

Kvantitet elenergi 

Med en prisreglering motsvarande 
elproduktionens genomsnittskostnad, går 
konsumentöverskott motsvarande denna 
yta förlorat. 



utsträckning, går de resurser som används för att producera utbudsöverskottet förlorade. Vid 

så här låga efterfrågenivåer uppfylls inte syftet med prisregleringen. 

 

Pris på elenergi 
Utbud

Utbudsöverskott
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Källa: Egen bearbetning 

 
Figur 4.2 Priset bestäms som ett genomsnitt av produktionens totalkostnad, låg efterfrågan. 

Källa: Egen bearbetning 

 

De två figurerna visar inte det utfall, som förespråkare för genomsnittskostnadsprissättning 

önskar. Kostsamma överskotts- och bristsituationer skapas på marknaden, istället för att öka 

konsumenternas välstånd. Jämfört med att använda marginalprissättning är 

effektivitetsförlusten uppenbar. För att anamma rättviseperspektivet måste ytterligare åtgärder 

vidtas. För att avvärja bristsituationer måste först och främst någon form av tillströmning av 

ekonomiska resurser ske till de producenter som har väldigt höga kostnader. En sådan 

producent syns i figur 4.3, nedan.  

 

 
Figur 4.3 Producent med höga kostnader 

Pris, baserat 
på den totala 
kapacitetens 
genomsnitts-
kostnad 
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Med en prisreglering motsvarande 
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överskott motsvarande denna yta under 
pilen ”förlorat”. 
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om synes täcker inte marginalintäkten vare sig marginalkostnaden eller 

 

.4 Sammanfattning: konsekvenser av de olika prissättningsregimerna på lång sikt 

är att 

om nämnts tidigare har kapacitetsmarginalen på den svenska elmarknaden redan idag 

 

S

genomsnittskostnaden. Om producenten åtminstone ska producera minimikvantiteten k måste 

marginalintäkten öka. Detta kan ske genom att den reglerade prisnivån ökar, förväntningar på 

ökade kostnader under höga efterfrågetoppar inkluderas i den bestämda prisnivån. Dock 

hamnar då utfallet allt längre ifrån den ursprungliga önskan att sänka konsumenternas 

prisnivå. Alternativet är att ett system för överföring av medel från producenter med låga 

kostnader till de med höga kostnader införs. Ett sådant system innebär dels kostnader för 

administration, men dessutom svårigheter för administratören att få tillgång till all 

information om aktörerna som krävs. Om ett fungerande system ändå kan göra denna 

utjämnande omfördelning bland producenterna möjlig, så innebär det att hela kapaciteten kan 

bibehållas på marknaden. Samtidigt gör alla producenter nollvinster i ekonomisk mening och 

övervinster elimineras, till förmån för konsumenternas överskott.  Huruvida målet om en 

rättvisare fördelning mellan konsumenter och producenter uppnås, när konsumentöverskottet 

ökar, blir härmed av mer subjektiv karaktär. Enligt maximinkriteriet ökar rättvisan om 

konsumenterna anses vara de sämst ställda i samhället i jämförelse med producenterna.  

4

Problemet för ett företag, som inte gör några vinster och endast täcker sina kostnader, 

utrymmet för investeringar minskar. Följden blir att producenterna fortsätter att använda sina 

anläggningar och utrustning så länge de håller, men när dess livslängd är till ända träder 

producenten ut från marknaden och landets totala kapacitetsnivå sjunker allteftersom. Företag 

måste alltså tillåtas en viss vinstmarginal, för att stimulans till nyinvesteringar ska existera. 

Elmarknaden kännetecknas av kapitalintensitet, vilket gör att investeringar är mycket 

kostsamma.   

 

S

sjunkit. I enlighet med teorin ska dock en fri marknad stimulera till den optimala 

kapacitetsnivån. Enligt Damsgaard (2005) kan dagens upplevda risk för bristsituationer 

motverkas av priskänsligare kunder, som är beredda att minska sin förbrukning vid högre 
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priser. Detta blir då en form av reservkapacitet. Med en prisreglering stimuleras dock inte 

konsumenterna till någon förändring av sitt konsumtionsmönster, priskänsligheten torde då 

snarare minska. 

 

Slutligen kan det således konstateras att en förändring av prissättningsmetoden torde innebära 

en sänkning av välfärden bland elmarknadens aktörer även på lång sikt, i termer av 

samhällsekonomisk effektivitet. Syftet att öka konsumentöverskottet görs på bekostnad av 

producentöverskottet och den ekonomiska teorin stödjer därmed inte en sådan förändring.  

 

När bedömningen däremot ska gälla huruvida den sociala rättvisan ökar vid implementering 

av ett system med en reglerad prisnivå, och enligt föregående styckes omfördelningssystem, 

hamnar vi vid det dilemma som ofta uppstår i situationer där beslutsfattare tvingas väga för- 

och nackdelar mot varandra. Synen på huruvida det är rättvist att framförallt gynna 

konsumenter eller inte, vilar på en ytterst subjektiv och personlig uppfattning om samhället. 

Ett sakligt och objektivt argument är emellertid att övervakningen av det nödvändiga 

vinstdelningssystemet producenter emellan, inte bara är mycket svår att utforma men även 

extremt kostsam. Detta är en stor tyngd i vågskålen för att behålla dagens prissättningssystem.  
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Kapitel 5 

AVSLUTANDE DISKUSSION & KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

Priser som reflekterar kostnader ransonerar knappa resurser på ett effektivt sätt. De 

uppmuntrar inköp om nyttan överskrider alternativens, och de ger incitament att flytta 

resurser till de användningsområden som människor värderar mest. På en fri marknad med 

effektiv konkurrens uppstår denna prisbildning naturligt i jämvikten mellan utbud och 

efterfrågan. En vinstmaximerande producent på en konkurrensutsatt marknad väljer den 

utbudsnivå som medför att priset är lika med marginalkostnaden. Konsumenten agerar på 

samma sätt och efterfrågar den kvantitet där den marginella nyttan av ytterligare en enhet är 

lika stor som marknadspriset. Marginalkostnadsprissättning maximerar otvivelaktigt det totala 

överskottet på marknaden. På elmarknaden är det dock sällan, endast vid ovanligt låga 

efterfrågenivåer, som konsumentöverskottet utgör den största andelen. Producentöverskottet 

är ofta större och företag med låga kostnader, såsom Vattenfall, kan ofta göra stora vinster vid 

rådande marknadspriser.     

 

I denna analys har en prissättningsmetod baserad på elmarknadens genomsnittskostnader 

diskuterats, som en möjlig väg att öka konsumentöverskottet. Med hjälp av ekonomisk teori 

visar resonemanget att en implementering av prissättningsmetoden kan medföra både 

prisökningar och -sänkningar på kort sikt. Detta beror på marknadens efterfrågenivå och 

därmed huruvida det finns överkapacitet på marknaden eller om det råder knapphet. I perioder 

med låg efterfrågan och stor överkapacitet på marknaden är marginalkostnaden lägre än 

genomsnittskostnaden, medan det omvända gäller under tidsperioder med hög efterfrågan och 

kapacitetsknapphet. Med tanke på att dagens jämvikt vanligtvis uppstår där kolkondenskraft 

utgör marginalanläggning, och därmed är prissättande, är det dock troligt att 

genomsnittskostnaderna på elmarknaden understiger marginalkostnaden på lång sikt. Det 
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krävs dock ytterligare ingripanden på marknaden för att etablera ett pris baserat på 

genomsnittskostnaden. Eftersom priset sjunker, jämfört med marknadspriset vid höga 

kapacitetsnivåer, uppstår också ett efterfrågeöverskott på en i övrigt oreglerad marknad. Det 

omvända gäller naturligtvis vid den situation där ett reglerat pris överstiger marknadspriset, 

utbudsöverskott uppstår. Eftersom att elektricitet inte går att lagra kan inte skillnaderna 

utjämnas på detta sätt. Istället är det nödvändigt att införa någon form av överföringssystem 

av finansiella överskott mellan producenter med låga kostnader och de med höga, för att 

undvika att de senare går med förlust vid höga efterfrågenivåer och den reglerade prisnivån. 

En sådan reform innebär dock kostnader och risker för informationsbrist gällande enskilda 

producenters kostnader, vilket betyder effektivitetsförluster. Om en förändring av 

prissättningen emellertid inte kombineras med en form av ovan beskrivna överföringssystem 

är risken för bristsituationer överhängande. I ett sådant läge tvingas Sverige ändå till import 

av elektricitet, vars pris vi ingalunda kan styra. 

 

En ytterligare effekt av ett reglerat pris är att konsumenternas incitament att själva påverka sin 

konsumtion av energi till stor del minskar. På en fri marknad stimuleras konsumenterna, som 

grupp att sänka förbrukningsnivåerna, av att marknadspriset då sjunker. Anledningen till den 

rörlighet som finns mellan elleverantörer idag blir i princip onödig, konkurrensen minskar och 

företagen stimuleras inte till effektivitetsförbättringar.  

 

På lång sikt krävs en viss investeringsnivå för att upprätthålla en totalkapacitet som är stor 

nog att täcka efterfrågetoppar. Eftersom att vinsterna elimineras för producenterna, om 

omfördelningen fungerar, till dess att de precis går jämnt upp så minskar investeringsviljan på 

marknaden. Detta är ett argument för att behålla en viss nivå av producentöverskott.  

 

Vid en grafisk jämförelse av konsument- och producentöverskott under respektive prisregim, 

visar det sig att konsumentöverskottet ökar något under tidsperioder med kapacitetsbrist. 

Denna fördel som tillfaller konsumenterna måste därmed jämföras med det 

samhällsekonomiskt mest lönsamma utfallet. Uttrycks välfärd i termer av effektivitet är ett 

fritt rörligt marknadspris att föredra, det måste sålunda finnas starka rättvisegrundade skäl för 

att, på detta sätt, göra energin lite billigare för konsumenterna. 
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Vidare är det mycket viktigt att påpeka att denna uppsats till stor del bygger på antagandet att 

konkurrensen fungerar perfekt på elmarknaden. Samtidigt har förhållanden presenterats som 

innebär att detta antagande inte riktigt stämmer. Det grundläggande problemet som uppsatsen 

lutar sig mot är att priserna hävdas vara orimligt höga och det faktum att kraftbolagens vinster 

samtidigt ökar. En marknad med perfekt konkurrens innebär att de vinster som företag kan 

göra på kort sikt försvinner på lång sikt, eftersom utbudet ökar till följd av att nya producenter 

som attraherats av vinstmöjligheterna träder in som nya aktörer. Detta sker inte på 

elmarknaden, och det kan vara en mening med att hitta orsakerna till detta. Att 

inträdesbarriärerna är höga i form av dyra produktionsanläggningar har klargjorts, men 

dessutom förekommer samägande av olika aktörer. Till exempel agerar Vattenfall både som 

råkraftproducent och elleverantör vilket innebär att företaget utgör både efterfrågan och 

utbudet på råkraftmarknaden. När marknaden definieras såsom nordisk, med Nord Pool som 

den centrala marknadsplatsen, har undersökningar visat att konkurrensen trots detta är relativt 

god (se exempelvis SOU 2002:7). Men samtidigt är det ett faktum att endast 40 procent av 

den totala elhandeln går via Nord Pool och det kan därför vara relevant att fokusera på de 

svenska producenterna i dessa frågor, i alla fall. Så länge sådana faktorer inverkar på 

marknaden, är det pris som etableras idag ändå rimligt. Därutöver sker många miljörelaterade 

policyändringar på elmarknaden, vilket kan skapa osäkerhet inför framtida investeringsbeslut.   

 

Avslutningsvis, som en återkoppling till det första kapitlets redovisning av statligt ägda 

Vattenfalls vinster, kan det nämnas att den svenska energiministern uppmärksammat 

missnöjet bland konsumenterna. En tredjedel av Vattenfalls vinster går till statskassan i form 

av utdelning, dock är dessa pengar i dagsläget inte öronmärkta vilket gör det svårt för 

elanvändare att kontrollera vart vinsten tar vägen. Energiminister Mona Sahlin har under 

hösten kommit med ett förslag om att skapa en omställningsfond för att använda vinstmedlen 

till att minska Sveriges oljeberoende (Lindstedt, 2005). Detta är dock ännu i högsta grad 

under diskussion, men det kan vara ett sätt att på en synlig väg låta vinsterna som genereras 

på elmarknaden komma konsumenterna till godo.  
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BILAGA 1 

 

 

 

 

Figurerna föreställer konsument- och producentöverskott vid olika efterfrågenivåer, 

Efterfrågan1 och Efterfrågan2, på en oreglerad marknad. 
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