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SAMMANFATTNING

Den svenska elmarknaden avreglerades år 1996 och sedan år 2012 har de svenska
elnätsföretagens intäkter bestämts i förhand och gäller i fyraårs-perioder. När den nya
intäktsramen för perioden 2020 – 2023 presenterades kom reaktioner från de svenska
elnätsföretagen som hotade att minska sina investeringar i det svenska elnätet om
intäktsramen skulle hållas på den föreslagna nivån. Syftet med uppsatsen är att granska
sambandet mellan den nuvarande regleringsformen och investeringar, för att se vilka
variabler som driver investeringar i svenska elnät. Metoden som använts i studien är en
litteraturgenomgång där kvantitativ data samlas in. Litteraturgenomgången granskar
sambandet mellan investeringar och incitamentsbaserade regleringar och den kvantitativa
delen analyserar relationen mellan faktiska investeringar och utvalda oberoende variabler
med hjälp av en regressionsanalys. Resultatet av uppsatsen är att det inte går att visa att
incitamentsbaserad reglering ger upphov till underinvesteringar, medan däremot
variablerna avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, räntabilitet på eget kapital
och ägandeform har statistiskt signifikanta effekter på investeringar för den svenska
elnätsmarknaden.
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ABSTRACT

The Swedish electricity market became deregulated in 1996 and since 2012 the revenue
cap for electricity distribution companies has been ex-ante based and is applied for a fouryear period. When the new revenue cap was presented for the period 2020 – 2023,
criticism came from the Swedish electricity distribution companies saying that the
revenue cap was too low for making investments in the electricity networks. Hence the
purpose of this study is to examine the regulation method and which variables that
determine investments in the Swedish electricity networks. The method used is a
literature review and a quantitative approach. The literature review reviews the
connection between investments and incentive based regulation and the quantitative
approach helps determine which independent variables cause investments with the help
of a regression analysis. The result from this study is that there is no statistically
significant connection between incentive based regulation and under-investments, and
that the independent variables that have statistically significant effects on investments
are: depreciation, return on equity and style of ownership.
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KAPITEL 1
BAKGRUND OCH INTRODUKTION

I det första kapitlet ges en introduktion till den reglering som har genomförts på den
svenska elmarknaden. Kapitlet följs upp med en beskrivning om hur elmarknaden ser ut
idag med inriktning mot det svenska elnätet. Kapitlet fortsätter med den nya
elnätsreglering som föreslagits av Energimarknadsinspektionen och reaktionerna från de
svenska elnätsföretagen. Vidare presenteras uppsatsens syfte, vilka forskningsfrågor som
uppsatsen förväntas besvara och de begränsningar som finns. Kapitlet avslutas med en
beskrivning av hur uppsatsen kommer att disponeras.

1.1 Bakgrund av den svenska elmarknaden
Den svenska elmarknaden har sin grund i 1902 års ellag som var i stort sett oförändrad
fram till år 1996 då en omfattande avreglering skedde. Enligt ellagen från år 1902 var
konsumenten tvungen att köpa el från den lokala producenten, där producenten av el hade
ensamrätt till lokal försäljning och distribution på elnätet (Bergman, 1997). Den
prissättning som fanns på marknaden skedde därför inte enligt premisserna för fullständig
konkurrens, utan priserna sattes så att de skulle täcka diverse branschkostnader med
specifika riktlinjer. Ett exempel på en sådan riktlinje var att kommunala aktörer inte fick
gå med vinst (Damsgaard et al, 2005). Priserna var därför i stort sett konstanta och hölls
i praktiken på en högre nivå än vad prisbildningen hade blivit under en effektiv marknad
(Brännlund et al, 2012). Det fanns således en problematik utifrån ett nationalekonomiskt
perspektiv med för höga kostnader mot konsumenterna.

För att få en bättre prissättning på elmarknaden ansågs ökad konkurrens vara bästa
alternativet. Efterfrågan på ökad konkurrens medförde att ett politiskt förslag togs fram i
riksdagen för att avreglera elmarknaden. Förslaget kom att kallas för ”Om en elmarknad
med konkurrens” och antogs år 1996 i riksdagen (Proposition 1991/92:113). Tanken med
förslaget var att öka konkurrensen på marknaden genom tre stycken punkter. Punkt ett
var att effektiv prisbildning skulle ske genom att kunder själva skulle få välja vilka
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producenter av el som önskades. Punkt två handlade om att möjligheterna till export och
import av el ökade och den sista punkten var att hårdare konkurrenslagstiftning skulle
vara en standard i Sverige även på elområdet. Samtidigt som dessa tre punkter
genomfördes skulle det lokala elnätet fortsätta drivas som ett naturligt monopol.

1.1.1 Nutid
Den elkostnad som konsumenten möter idag bestäms i huvudsak av tre faktorer: elskatt,
elhandelskostnad och elnätskostnad där elskatten är en skatt på 32,5 öre/kWh och 25 %
moms. Elhandelskostnad är den kostnad som tas för förbrukad el under en viss tidsperiod
och är något som konsumenten har möjlighet att se över och påverka då ett fritt val finns
på marknaden över vem som önskas som elleverantör. I praktiken innebär det alltså att
konsumenten kan byta elleverantör om den anser att en elleverantörs priser är oskäliga.
Elnätskostnad är en kostnad som tas ut för att få el till konsumentens hushåll.
Elnätskostnad ska spegla en kostnad som är till för förbättringar och underhåll av
befintliga elnät men även utveckling av nya elnät. Elnätskostnaden kan inte konsumenten
påverka då det lokala elnätet där konsumenten bor drivs av ett elnätsföretag. (Skellefteå
kraft, 2018). Det kan således uppstå en problematik, där den avgift som tas av det lokala
elnätet ska vara tillräckligt hög för det lokala elnätet att bedriva sin verksamhet, samtidigt
som avgiften ska vara skälig med tanke på den monopolställning som det lokala
elnätsföretaget har.

Den elnätskostnad som konsumenter möter kan variera kraftigt, där en förklarande
variabel till en högre/lägre elnätskostnad är var i landet konsumenten bor. En
undersökning utfördes av Villaägarna under år 2017 där svenska elnätsföretags kostnader
och kostnadsutveckling granskades. Resultatet av studien visade att det skilde 9000
kronor om året i elnätskostnad mellan det dyraste och billigaste alternativet för likvärdiga
bostäder, beroende på var konsumenten bodde. Priserna som konsumenterna möter visar
sig ha ökat kraftigt de senaste åren där de dyraste elnätsföretagen har genomfört höjningar
på sina elnätsavgifter under en flerårsperiod (Villaägarna, 2017). Det lokala naturliga
monopolet möjliggör den stora prisskillnad som finns i Sverige, då det lokala naturliga
monopolet kan sätta sitt eget pris utifrån de förutsättningar 1 som finns för just det område
elnätverksföretaget opererar på.
1

En lägre avgift kan tas i mer tätbefolkade områden än glesbefolkade
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1.2 Begränsning av elnätsavgiften
Eftersom konsumenten inte kan byta elnätsoperatör säger lagen att den avgift som tas av
det lokala elnätsföretaget måste vara: skälig, objektiv och icke-diskriminerande.
Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppgift att se till att dessa tre punkter följs (Ei,
2018). En problematik som Energimarknadsinspektionen har påpekat är att de
elnätverksavgifter

som
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har
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Energimarknadsinspektionen tagit fram en maximal intäktsram med syfte att
elnätsavgiften ska vara skälig för konsumenterna (Ei, 2017a)2. Den maximala
intäktsramen för elnätsföretag sätts vart fjärde år och den nya intäktsramen för den nya
perioden

presenterades

den

24

oktober

2017

(Ei

2017b).

Efter

att

Energimarknadsinspektionen presenterade de nya riktlinjerna möttes de av en snabb
replik från elnätverksföretagen. Tidigare beslut från Energimarknadsinspektionen
gällande de maximala intäktsramen har inte haft någon direkt inverkan på
elnätsverksavgiften då elnätsföretagen ansåg att kalkylräntan som används för att
bestämma kapitalkostnaderna var för låg, därför gick elnätsföretagen till domstol och
vann mot Energimarknadsinspektionen.

För perioden 2016 - 2019 satte Energimarknadsinspektionen en kalkylränta som skulle
användas av elnätsföretagen till 4,56 % medan elnätsföretagen hävdade att en kalkylränta
på 6,3 % skulle vara optimal för att de skulle kunna göra sitt arbete. Domstolen beslutade
att kalkylräntan skulle uppgå till 5,85 % vilket är närmare vad elnätsföretagen önskade
än vad Energimarknadsinspektionen ansåg vara skäligt (Förvaltningsdomstolen, 2016),
vilket således kan förklara den höjning av elnätsavgiften som observerades i studien av
Villaägarna (2017).

1.3 Problemdiskussion
Inför nästkommande period2 har röster från elnätsföretagen höjts rörande att om den nya
begränsningen i elnätverksavgiften klubbas igenom kommer detta leda till att
investeringarna i elnätet kommer bli begränsade, eller till och med upphöra (Ellevio,
2017; Energisolnyheter, 2018). Investeringar på marknaden är viktiga för att upprätthålla
Period år 2020 – 2023
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ett fungerade elnät för både privatpersoner och företag. Det kan därför konstateras att det
finns en problematik på elnätsmarknaden. Dels ska den elnätsavgift som tas av
konsumenter ska vara tillräckligt hög för att elnätsföretagen ska kunna bedriva sin
verksamhet och genomföra de nödvändiga investeringarna3 för att elnätet ska fungera och
förbättras, men samtidigt måste elnätsavgiften regleras för att inte priset ska bli för högt
för de svenska konsumenterna.

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka variabler som är drivkrafterna till de
investeringar som görs i elnätet och om den intäktsram som Energimarknadsinspektionen
fastställer för elnätsföretagen är rätt reglering för elnätsföretagen att genomföra dessa
investeringar i elnätet.

1.5 Forskningsfrågor
För att kunna besvara syftet så kommer följande forskningsfrågor att besvaras:
•

Vilken regleringsform bör användas på elnätsmarkanden?

•

Ger den nuvarande regleringsformen incitament att genomföra investeringar för
elnätsföretag?

•

Vilka variabler driver investeringar i det svenska elnätet?

1.6 Metod
Den metod som uppsatsen tillämpar är att använda sig av en kvantitativ ansats med en
litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången kommer att genomföras med hjälp av att
granska vetenskapliga artiklar om naturliga monopol och olika typer av regleringar av
dessa, vilket kommer att bidra med att få en övergripande förståelse om hur en effektiv
reglering av naturliga monopol ska genomföras. Uppsatsen använder sig främst av LTUs
biblioteks sökruta för att hitta de mest relevanta artiklar som anses passa området. Vidare
kommer en kvantitativ ansats när data samlas in för att se vilka variabler som driver
investeringar; datan samlas in från valda elnätsföretags årsredovisningar och bearbetas
(eller analyseras) därefter med hjälp av en regressionsanalys. Årsredovisningarna
kommer att hämtas från Retriever och sträcker sig från perioden 2012 – 2016.
3

Huvudändamålet för en reglering är inte att främja investeringar utan att se till att konsumenter får ett

rättfärdigat pris på elnätsmarknaden
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1.7 Avgränsningar
Uppsatsen kommer att avgränsas till den svenska elnätsmarknaden och totalt kommer 18
stycken svenska elnätsföretags data att samlas in med så stor geografisk spridning som
möjligt. Valet att granska svenska elnätsföretag är för att de följer samma regler samt att
informationstillgängligheten om regleringarna i Sverige och finansiell data från de
svenska företagen är lätt att tillgå. En övrig avgränsning är valet av tidsperioder. Denna
uppsats väljer att fokusera på åren mellan 2012 – 2016, år som rymmer två
intäktsramsperioder 4. Valet av dessa två perioder baseras på att dessa två perioder har
samma typ av reglering.

1.8 Disposition
Uppsatsen kommer att totalt disponeras över sju stycken kapitel, med följande innehåll.

Det andra kapitlet kommer att bestå av en teoridel som diskuterar elnätsmarknaden med
hjälp av en utförlig genomgång av naturliga monopol. Kapitlet tar upp hur naturliga
monopol vinstmaximerar och varför vinstmaximeringen inte är samhällsekonomiskt
optimal utifrån nationalekonomisk teori. Det följs sedan upp med en diskussion om hur
ett naturligt monopol kan regleras för att uppnå ökad samhällsekonomisk effektivitet. I
kapitel 3 presenteras hur intäktsramen för elnätsföretag fastställs, följt av en introduktion
om svenska elnätsföretag. I kapitel 4 genomförs en litteraturstudie gällande hur olika
regleringsmodeller av elnätsmarknader påverkar investeringar. Vidare presenteras en
undersökning som granskat vilka variabler som drivit investeringar på den norska
elnätsmarknaden för att få inspiration till en egen modell som ska utformas. I kapitel 5
ges en introduktion till den statistiska modell som kommer att användas för att undersöka
vad som driver investeringar på den svenska elnätsmarknaden. Det kommer att
presenteras vilka variabler som har plockats från den föregående litteraturgenomgången
för att appliceras på investeringsfunktionen. Därefter presenteras vilka 18 svenska
elnätsföretag som valts att undersökas och motivering varför de valdes.

4

Period 2012-2015 och period 2016-2020

5

I kapitel 6 kommer resultatet från regressionen att presenteras där det klargörs vilka
variabler som är statistiskt signifikanta. Investeringsfunktionen kommer att presenteras
med de variabler som orsakar investeringar, följt av en tolkning och kommentarer till
resultatet. I det avslutade kapitlet förs en diskussion om uppsatsen och det resultat som
framkom vilket följs av en diskussion av de begränsningar som finns och hur modellen
kan förbättras. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.
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KAPITEL 2
TEORI

I kapitel 2 presenteras den nationalekonomiska teori som är tillämplig på
elnätsmarknaden och en utförlig genomgång görs av naturliga monopol. Kapitlet tar upp
hur naturliga monopol vinstmaximerar och varför vinstmaximeringen inte är
samhällsekonomiskt optimal utifrån nationalekonomisk teori. Kapitlet avslutas med
diskussion om hur ett naturligt monopol ska regleras för att uppnå ökad
samhällsekonomisk effektivitet.

2.1 Naturliga monopol
Definitionen av ett naturligt monopol är något löst bestämt, exempelvis definierar
författarna Nicholson & Snyder (2011) ett naturligt monopol som när en ensam aktör ges
rätten till en hel marknad, där exempelvis staten kan bestämma vilken aktör som ska
finnas på marknaden. Genom att kombinera det resonemanget med ett från författaren
Joskow (2007, s. 1233) blir begreppet mer tydligt. Enligt Joskow (2007) är ett naturligt
monopol när ett företag producerar en homogen produkt till ett mer effektivt pris än om
flera aktörer finns på marknaden. Joskow menar att det går att tillämpa på marknader där
stordriftsfördelar medför att det blir mer effektivt att endast ha en aktör på marknaden i
stället för flera. Elnätsmarknaden kan därför ses som ett naturligt monopol på lokal nivå
i Sverige. Motiveringen varför elnätsmarknaden ses som ett naturligt monopol är de stora
fasta kostnader i samband med låga marginalkostnader som finns inom upprättandet och
underhåll av elnätet (Depoorter, 1999).

2.1.1 Prissättning och välfärdsförlust
Den prissättning för naturliga monopol som uppsatsen tar upp är en förenklad modell som
gäller för en homogen produkt där kostnaden för att leverera el är samma för alla
konsumenter som bor i området. I verkligheten bor konsumenter olika långt från
stamnätet vilket medför att kostnaden för att leverera el till olika konsumenter skiljer sig
åt, men vi bortser från denna komplikation här. Den prissättning ett naturligt monopol
bedriver för en homogen produkt illustreras i graf 2.1. I grafen kan det avläsas att
7

styckkostnaden (ATC) och marginalkostnaden (MC) har en negativ lutning som senare
planar ut ju mer kvantiteten ökar. Resonemanget är att de stora fasta kostnader som finns
förknippade med naturliga monopol ger sjuknade styckkostnader. Marginalkostnaden
(MC) för att ansluta ett ytterligare hushåll till elnätet är avtagande men kan öka för stora
kvantiteter. Den ökande marginalkostnaden beror på att företaget har utnyttjat de
stordriftsfördelar som finns inom företaget fullt ut och ytterligare anslutningar till elnätet
skapar ökade marginalkostnader. Vinstmaximeringen i ett oreglerat naturligt monopol är
när marginalkostnaden (MC) är lika med marginalintäkten (MR) vilket sker vid
kvantiteten Q(m) och priset P(m). (Mosca, 2008)

Graf 2.1 – Naturligt monopol
En illustration av ett naturligt monopol, källa Mosca (2008)

Det pris som sätts av ett naturligt monopol P(m) är inte samhällsekonomiskt optimal, då
det samhällsekonomiskt optimala utfallet är där marginalkostnaden (MC) är lika med
efterfrågan (D) (Nicholson & Snyder, 2011). Det samhällsekonomiska optimala utfallet
ges vid priset P(mc) och kvantiteten Q(mc), och eftersom det naturliga monopolets pris
är högre än denna optimala prisnivå (P(m) > P(mc)) ger monopolpriset en välfärdsförlust
för samhället, vilket kan avläsas som det rödstreckade området i graf 2.2.
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Graf 2.2 – Välfärdsförlust naturligt monopol
En illustration av en välfärdsförlust i ett naturligt monopol, källa Mosca (2008)

För att minska välfärdsförlusten är det motiverat för staten (eller någon annan reglerare)
att gå in och reglera det naturliga monopolet för att inte konsumenterna ska behöva betala
ett överpris. Det görs lättast genom att staten sätter ett valt pris på marknaden som det
naturliga monopolet får rätta sig efter. I de nästkommande avsnitten beskrivs olika sätt
att reglera naturliga monopol mer i detalj och vilka regleringstyper som är att föredra
framför andra.

2.2 Reglering av naturliga monopol
Som tidigare visades i graf 2.2 sker en välfärdsförlust när marknaden bedrivs som ett
vinstmaximerande naturligt monopol. För att minska välfärdsförlusten är en reglering
nödvändig. Hur regleringen ska genomföras förklaras av Train (1991) som säger att den
optimala regleringen är när välfärdens värde ökar mer än den kostnad som uppstår. För
att uppnå detta måste priset på marknaden minska enligt Train (1991).

Det finns en problematik vid reglering av naturliga monopol vilket är asymmetrisk
information (Filippini & Wild, 2001). Informationsproblematiken gör det svårt att reglera
naturliga monopol då regleraren inte vet kostnadsstrukturen för det naturliga monopolet.
Reglerarna vet exempelvis inte hur marginalkostnaden ser ut, eller vad avkastningskraven
är för det naturliga monopolet samtidigt som det inte finns incitament för det naturliga
monopolet att lämna ut för mycket information.
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2.3.1 Marginalkostnadsprissättning
Marginalprissättning är en typ av reglering där regleraren sätter priset på marknaden så
att det är lika med det naturliga monopolets marginalkostnad (MC) (Nicholson & Snyder,
2011). I graf 2.3 illustreras vad som händer när en reglerare genomför en
marginalkostnadsprissättning; det som kan avläsas är att när regleraren sätter priset
P(MC) kommer det pris som konsumenterna betalar endast att täcka marginalkostnaden
men inte den totala styckkostnaden (ATC), vilket leder till att det naturliga monopolet går
med en förlust motsvarande det rödstreckade området i graf 2.3.

Graf 2.3 – Marginalprissättning i naturligt monopol
illustration av en marginalprissättning i naturligt monopol, källa Train (1991)

Regleringsmetoden medför att den tidigare välfärdsförlusten som fanns på marknaden
försvinner; dock är inte marginalkostnadsprissättning hållbar över en tidsperiod.
Motiveringen till att det inte är hållbart är för att ett företag måste tillåtas att gå med vinst
(eller åtminstone nollvinst inkluisve normal avkastning på investerat kapital) för att kunna
stanna kvar på marknaden. Ett alternativ är att staten subventionerar mellanskillnaden i
det rödstreckade området för att det naturliga monopolet inte ska gå i konkurs.

Marginalprissättning är inte nödvändigtvis den optimala regleringen för samhället då
subventionen behöver finansieras av skatteökningar i andra delar av ekonomin (Train,
1991). Viktigt är här att påpeka är att de som genomför regleringen5 med sin
informationsbrist dessutom inte vet var marginalkostnaden är vilket kan innebära att
reglerarna sätter priset under/över marginalkostnaden. Som tidigare nämndes har inte det
naturliga monopolet incitament att vara sanningsenligt om hur hög marginalkostnaden

5

Regleraren är vanligen staten
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är6. Informationsproblemet gör det svårt att sätta ett pris lika med marginalkostnaden för
ett naturligt monopol.

2.3.2 Styckkostnadsprissättning (ROR7)
Som tidigare nämndes finns det en problematik med att sätta priset när det är lika med
det naturliga monopolets marginalkostnad, då det opererande naturliga monopolet tvingas
gå med förlust som resulterar i att staten måste gå in och subventionera förlusten. Ett
annat sätt att reglera det naturliga monopolet är att sätta priset på marknaden så att det
motsvarar styckkostnaden (inklusive normal avkastning på investerat kapital). Om
regleraren sätter priset lika med den totala styckkostnaden (ATC) kommer priset bli P(atc)
och kvantiteten bli Q(atc) vilket kan avläsas i graf 2.4.

Graf 2.4 - Styckprissättning i naturligt monopol
Illustration av styckprissättning i naturligt monopol, källa Train (1991)

Genom att bedriva styckkostnadsprissättning kommer priset på marknaden att sjunka och
närma sig det samhällsekonomiskt optimala priset P(mc) vilket skulle reducera den totala
välfärdsförlusten, dock inte eliminera den. Den välfärdsförlust som finns kvar vid
användning av ROR är rödstreckad i graf 2.5.

6

Om det naturliga monopolet säger en högre marginalkostnad får de ett högre pris
Rate Of Return

7
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Graf 2.5 – Välfärdsförlust vid styckkostnadsprissättning
Illustration av välfärdsförlust vid styckprissättning i naturligt monopol, källa Mosca
(2008)

Det finns ytterligare problem vid användning av ROR förutom den välfärdsförlust som
uppstår. Ett av problemen är att när ROR tillämpas finns det risk för att det naturliga
monopolet överinvesterar, och den andra problematiken är för reglerarna att definiera vad
som är skälig avkastning på kapital då ATC-kurvan inkluderar avkastning på kapital.
Enligt den ekonomiska teorin förklarar Egert (2009) att vid användning av ROR finns det
en risk att om den tillåtna avkastningen på investerat kapital som det naturliga monopolet
får ha överstiger den verkliga kapitalkostnaden så kommer det naturliga monopolet att
ersätta arbetskraft med kapital för att öka vinsten, vilket leder till en ineffektivitet (Averch
& Johnson, 1962) och till att överinvesteringar sker. Den problematik som finns för
reglerarna är att fastställa vad skälig avkastning är, då styckkostnadskurvans (ATC)
lutning är beroende av avkastningskraven. Så för att reglerarna ska kunna sätta
marknadens pris till vad företagets styckkostnad (ATC) är måste skälig avkastning på
kapital fastställas i förhand.

2.3.3 Incitamentsbaserad reglering
En ytterligare problematik med att använda sig av styckkostnadsprissättning (ROR)
förutom den välfärdsförlust som uppkommer, risk för överinvesteringar och att skälig
avkastning på kapital måste definieras är att det saknas incitament för det naturliga
monopolet att sänka sina kostnader. I graf 2.6 ser vi att om en reduktion i kostnaderna
skulle ske skulle det innebära att styckkostnadskurvan kommer att skifta ner från ATC1
till ATC2 och således ge ett lägre pris för det naturliga monopolet (P(atc2) < P(atc1))

12

vilket på så sätt skulle minska det naturliga monopolets intäkter. När det naturliga
monopolet sänker sina kostnader sänker det samtidigt det pris som man får ta ut, och om
det naturliga monopolet å andra sidan tar på sig högre kostnader får man samtidigt sätta
ett högre pris. Förändringar i kostnaderna ger därmed ingen effekt på vinsten (Currier &
Jackson, 2008). Därför ses inte styckkostnadsprissättning som en effektiv reglering av det
naturliga monopolet (Train, 1991).

Graf 2.6 – Sänkning i styckkostnadskurvan
Illustration av sänkning av styckkostnad i ett naturligt monopol, källa Currier & Jackson
(2008)
För att få en mer effektiv reglering kan man med hjälp av en incitamentsbaserad
prisreglering öka incitamenten för det naturliga monopolet att sänka sina kostnader och
anpassa sig till ny teknik (Joskow, 2008). Detta kan lättast uppnås genom att staten sätter
ett pris på marknaden, exempelvis P(atc1) i graf 2.6. Det naturliga monopolet kan efter
den förutsättningen välja att operera där ATC1 skär efterfrågekurvan (D) vilket ger
upphov till kvantiteten Q(atc1), alternativ investera i ny teknik och sänka sina kostnader,
vilket medför att styckkostnadskurvan kommer att skifta nedåt från ATC1 till ATC2.
Priset kommer fortfarande vara P(atc1), vilket gör att mellanskillnaden mellan P(atc1)
och P(atc2) är en potentiell vinst för det naturliga monopolet (Currier & Jackson, 2008).
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Graf 2.7 – Potentiell vinst vid incitamentsbaserad reglering
Illustration av potentiell vinst vid användandet av incitamentsbaserad reglering, källa
Currier & Jackson (2008)

Incitamentsbaserad reglering innebär att det naturliga monopolet har incitament att vara
kostnadseffektivt och sänka sina kostnader, vilket medför att välfärdsförlusten minskar.
Därför uppfyller pristaket kravet för en effektiv reglering enligt Train (1991).

För att få fram incitament för naturliga monopolet att vara så kostnadseffektiv som
möjligt kan regleringen RPI – X tillämpas. Modellen bygger på ett pristak där priset på
marknaden justeras efter det föregående årets prisutveckling (RPI) minus en
schabloniserad effektivitetsförbättring X under perioden (X) som kan vara antingen
branschgemensam eller företagsspecifik (Makholm, 2007). Inom incitamentsbaserad
reglering kan incitament till investeringar fortfarande vara bristfälliga, och
underinvesteringar kan således vara ett problem när incitamentsbaserad reglering
tillämpas. Egert (2009) förklarar utifrån teorin att när incitamentsbaserad reglering
tillämpas har det naturliga monopolet incitament att dra ner på kvalitet och investeringar
för att öka vinsten så mycket som möjligt.

2.3.4 Styrmedel och investeringar
Som tidigare konstaterats är den marknadsform som elnätsbolagen är verksam på ett
naturligt monopol vilket innebär att de investeringar som sker på marknaden inte beror
på en marknadsmekanism utan snarare beror på vilken typ av reglering som det naturliga
monopolet är under (Vogelsang, 2002). Valet av styrmedel kan därför påverka hur det
naturliga monopolet kommer att investera och där det kan uppkomma två stycken
problem, över- och underinvesteringar. Uppsatsen kommer därför att genomföra en

14

litteraturgenomgång för att undersöka sambandet mellan styrmedel och investeringar.
Detta ska användas för att undersöka om det incitamentsbaserade styrmedel som används
i Sverige leder till underinvesteringar på elnätsmarknaden.
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KAPITEL 3
FASTSTÄLLANDE AV INTÄKTSRAM OCH ÄGANDEFORM

I kapitel 3 presenteras hur intäktsramen för elnätsföretag fastställs kapitlet avslutas med
en introduktion om svenska elnätsföretag.

3.1 Beräkning av intäktsram
Den intäktsram som används i Sverige är en form av incitamentsbaserad reglering och är
sedan år 2012 ex-ante baserad. Ex ante betyder att de intäkter som elnätsföretagen får ha
fastställs i förhand av Energimarknadsinspektionen i fyra-årsperioder. Då vet
elnätsföretagen hur mycket som de får sätta i elnätsavgifter mot sina konsumenter för att
inte överskrida den satta intäktsramen och konsumenten vad avgiften kommer att vara.
För att öka vinsten kan elnätsföretaget utveckla och anpassa sig till ny teknik som kan
sänka elnätsföretagets kostnader och på så sätt öka vinsten. Detta medför incitament för
teknologisk utveckling vilket visades grafiskt i graf 2.7 i kapitel 2.

Processen för att fastställa ett elnätsföretags intäktsram börjar med att det individuella
elnätsföretaget

ansöker

om

en

intäktsram

och

skickar

förslaget

till

Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen går igenom det inskickade
förslaget och gör sedan en egen beräkning som utgår ifrån formeln nedan, för att se om
det inskickade förslaget kan ses som en rimlig intäktsram.
𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑠𝑟𝑎𝑚 = (𝐾𝐾 + 𝐿𝑃𝐾𝑒𝐸 + 𝐿𝑂𝐾)

Intäktsramen som elnätsföretaget kommer få utgår från tre stycken huvudkomponenter,
kapitalkostnader (KK) + Löpande påverkbara kostnader efter effektiviseringskrav
(LPKeE) + Löpande opåverkbara kostnader (LOK). Med kapitalkostnader menas
kostnader för användning av anläggningar och elnät. Elnätsföretagens kapitalbas är
utgångspunkten för att beräkna hur stora kapitalkostnaderna är, där kalkylräntan WACC
används som diskonteringsmetod för att bestämma elnätsföretagets kapitalkostnader.
WACC står för Weighted Average Cost of Capital och är den lägsta kalkylränta som kan
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användas för att tillfredsställa lånat kapital som kommer från långivare8 och ägare9.
Löpande påverkbara kostnader är kostnader som företaget kan påverka, såsom (antingen
såsom eller som, inte så som) drifts- och underhållskostnader där elnätsföretagen har ett
effektivitetskrav på sig att sänka sina kostnader med 1 – 1,82 % per år. Löpande
opåverkbara kostnader är kostnader som elnätsföretaget inte kan påverka, exempelvis
myndighets- och abonnemangskostnader.

Om det individuella elnätsföretaget inte är nöjd med den satta intäktsramen, kan det
överklaga intäktsramen. Efter att fyraårsperioden löpt ut undersöks sedan elnätsföretaget
på nytt för att se hur prestationen har varit och om förändrats på ett sätt som bör påverka
intäktsramen för nästa fyraårsperiod. Det individuella elnätsföretaget skickar även in
kompletterade uppgifter för att säkerställa en rättvis intäktsram och processen börjar om
fram tills nästa tidsperiod. (Wallnerström et al, 2016; Ei, 2016; Copenhagen Economics,
2017)

Figur 3.1 – Fastställande av intäktsram
En illustration om variabler som påverkar intäktsramen, källa Wallnerström et al (2016)

8

Exempelvis banklån

9

Exempelvis investerat kapital
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3.2 Ägandeform och äganderätt
I Sverige finns det cirka 170 stycken elnätsföretag varav 129 är kommunalt ägda,
resterande är antingen privata aktiebolag eller ägda av ekonomiska föreningar. Då
kommunala företag har fördelar framför privata företag vad gäller exempelvis lån, då
kommunala företag med tillgång till kommunal borgen kan låna pengar till en mer
förmånlig ränta jämfört med privata företag (Ei, 2017b), kan skillnader i ägande ge
upphov till skillnader i investeringar. Eftersom det finns skillnader i struktur mellan
privata respektive kommunalt/statligt ägda elnätsföretag är det av intresse att undersöka
om ägandeformen spelar roll för investeringar.
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KAPITEL 4
LITTERATURÖVERSIKT

I kapitel 4 undersöks tidigare litteratur angående förhållandet mellan investeringar och
incitamentsbaserade regleringar då enligt teorin underinvesteringar 10 kan förekomma
vilket lämpas då det svenska regleringssystemet är incitamentsbaserat.

4.1 Tidigare studier
Som nämndes i kapitel två så finns det i teorin risk för att incitamentsbaserad reglering
av naturliga monopol kan leda till en lägre investeringsnivå jämfört med ROR-reglering.
Det finns studier som mer i detalj undersökt om de teoretiska farhågorna för att
incitamentsbaserade regleringar leder till underinvesteringar håller i praktiken. För att
analysera om incitamentsbaserad reglering ger upphov till lägre investeringar genomförs
en litteraturöversikt.

4.1.1 Studier som visar på underinvesteringar med incitamentsbaserad reglering
I en studie undersöktes den amerikanska, svenska, italienska och danska elmarknaden. I
studien valde forskarna att undersöka olika kvalitetsmått och hur investeringar påverkar
dessa. Resultaten visar på att det finns en risk att incitamentsbaserad reglering leder till
underinvesteringar, vilket i sin tur lett till strömavbrott (Hirschhausen et al, 2004; Bialek,
2004). I en studie av Alestina et al. (2005) indikeras det generellt att när regleringar är för
stränga kan det ha en negativ effekt på investeringar, vilket till exempel kan inträffa när
incitamentsbaserad reglering används.

I en enkätundersökning av Copenhagen Economics (2017) skickades en enkät ut till
samtliga svenska elnätsföretag som handlade om hur de förhöll sig till att investera i
smarta elnät och om hur intäktsramen påverkar incitamenten för dessa investeringar. Av
de som svarande på undersökningen ansåg majoriteten av elnätsföretagen att

10

Definieras som investeringar som inte är tillräckliga i den meningen att de drabbar kvalitetsmått (t ex
strömavbrott) negativt
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intäktsramen inte gav incitament till investeringar, utan att den istället gör det svårare att
göra investeringar i smarta elnät.

4.1.2 Studie av elnät i Finland
En studie av Kinnunen (2004) undersöker incitamenten till investeringar på den finska
elnätsmarknaden och de bakomliggande orsakerna till den minskning av investeringar
som skett. Finland har som i Sverige genomgått avregleringar av elnätsmarknaden; dock
har det på sikt visat sig att investeringar i elnätet minskat. Den finska elnätsmarknaden
har en liknande reglering som i Sverige, dock med skillnaden i en ex-post
incitamentsreglering med intäktsram, där intäktsramen sätts i efterhand. För att undersöka
vad som påverkar investeringar har Kinnunen med hjälp av en regressionsanalys byggt
en modell för att undersöka och skatta vad som driver investeringarna och jämfört
investeringar före och efter införandet av den incitamentsbaserade regleringen. I
Kinnunens modell var investeringar den beroende variabeln, och de oberoende
variablerna var försäljning av överförd el, vinst och räntabilitet på eget och investerat
kapital. Resultatet av regressionsanalysen visar att de variabler som ledde till
investeringar var vinst, räntabilitet på eget kapital och den försäljning som tilläts av
regleringen. Kinnunen hävdar att den minskning som skett i investeringar inte beror på
ett fel i regleringen utan på den osäkerhet som har uppstått på marknaden. Utifrån denna
studie går det inte utifrån den tidigare förklarade teorin att säga att det
incitamentsbaserade regleringssystemet är det som ger upphov till de underinvesteringar
som skett på marknaden.

4.1.3 Studie av elnät i Norge
I en studie av Zhang & Xie (2017) undersöks hur pristaket som de norska elnätsföretagen
är reglerat av har påverkat incitamenten till investeringar i elnätet. Det norska
incitamentsbaserade regleringssystem är som i Sverige, dock med skillnaden att Norge
tillämpar ett pristak i hur mycket som elnätsföretagen får ta i pris från enskilda
konsumenter istället för att ha ett omsättningstak som i Sverige. Regleringen i Norge är
ex ante-baserad som i Sverige. Den period som författarna väljer att undersöka är mellan
1997 – 2012 och metoden som applicerades var en paneldatamodell för att ta reda på
signifikansnivån av valda variabler. De variabler som valdes att vara med i modellen var
intäktstaket, totala investeringar samt avskrivningar på materiella anläggningstillgångar.
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Resultatet av studien visar på att det incitamentsbaserade pristaket leder till mer
investeringar jämfört med det tidigare ROR-styrmedlet.

4.1.4 Studie av elnät i Tyskland
I en ekonometrisk studie av Cullmann & Nieswand (2015) undersöks 109 stycken
elnätsföretag i Tyskland där det med hjälp av hypotestest ska avgöras om den
incitamentsbaserade regleringen som började användas efter år 2009 har bidragit till
mindre investeringar av de verksamma elnätsföretagen än innan år 2009. Studien hämtar
data från elnätsföretag som var verksamma i perioden mellan 2006 – 2012. De variabler
som används är BNP, omsättning, om de var privatägda, investeringskvoten, samt andra
variabler som fås fram genom att modifiera11 nyckeltal från elnätsföretagen. Resultatet
av den ekonometriska analysen visar att det inte finns tecken på att den
incitamentsbaserade regleringen som har implementerats gett upphov till mindre
investeringar i

jämförelse med den tidigare ROR regleringen. Hypotesen att

incitamentsbaserad reglering gav upphov till underinvesteringar förkastades efter att
hypotesprövningen genomfördes. Det går därför inte i denna studie att säga att det
incitamentsbaserade regleringssystemet skulle ge upphov till en minskning i investeringar
eller till underinvesteringar.

4.1.5 Studie av elnät i Nederländerna
I en studie har elnätet i Nederländerna granskats för att undersöka om det
incitamentsbaserade regleringssystemet medfört en minskning i investeringar.
Undersökningen genomfördes med hjälp av ett hypotestest om incitamentsregleringen
har lett till att elnäts- och gasbolag har skjutit upp sina investeringar. Den
incitamentsbaserade reglering som används i Nederländerna är ex ante- och prisbaserad
med avseende hur mycket ett elnätsföretag får ta i avgifter mot konsumenterna.
Prissättningen utgår från RPI – X, alltså inflationen och det individuella företagets Xfaktor avgör hur mycket ett företag får ta i pris. Den metod som användes i studien var en
regressionsanalys för att analysera investeringarna under perioden 2001 – 2008. De
oberoende variablerna var strömtillförseln och kvalitetsfaktorn avbrott samt en indikator
på uppskjutna investeringar. Resultaten av studien gav inga indikationer på att
incitamentsreglering gav upphov till vare sig uppskjutna investeringar eller
11

Där några exempel är att logga och dela nyckeltal med varandra
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underinvesteringar vilket medförde att nollhypotesen om opåverkade investeringar inte
kunde förkastas. (Haffner et al, 2010)

4.1.6 Studie av elnät i Österrike, Frankrike, Italien och Tyskland
I en studie av Abradi et al (2018) undersöks Österrikes, Frankrikes, Italiens och Tysklands
elnät. Där görs en jämförelse mellan incitamentsbaserad reglering och ROR för att
undersöka vilket styrmedel som leder till högst investeringar. Modellen bygger på data
från elnätsföretag från dessa länder där statistiken är hämtad från perioden 1997 – 2013
där ett av de viktigaste attributen i byggandet av deras modell är att lägga till WACC och
X-faktor samt vilken typ av ägandeform för att utöka kvaliteten på modellen. Övriga
oberoende variabler var kassaflöde, produktionsandel av BNP och försäljning. Resultaten
av undersökningen visar att incitamentsbaserade regleringar leder till en högre grad av
investeringar jämfört med ROR, och där WACC visar sig ge högre incitament till
investeringar jämfört med X-faktorn. Ägandeformen visade sig ha en betydande roll för
investeringar då privata företag investerade mindre än vad kommunala gjorde. Som i de
tidigare rapporterna finner även denna rapport inga belägg för att just incitamentsbaserad
reglering ger upphov till underinvesteringar eller lägre investering av de naturliga
monopolen än om regleringsmodellen hade varit ROR.

4.1.7 Undersökning av diverse nätmarknader
Egert (2009) undersökte i sin studie fler marknader än bara elnätsmarknaden för att se om
användningen av incitamentsbaserad reglering orsakade underinvesteringar. De
marknader som Egert valde att titta på var gas, vatten, järnväg, vägar och telekom från
totalt 13 olika länder där Egert mer djupgående undersökte hur dessa marknader sköttes
och vilken typ av reglering som var mest förekommande. Egert använder sig av empirisk
data från dessa sektorer och med hjälp av OLS – regression kan Egert fastställa inom
dessa sektorer att införandet av ett incitamentbaserat regelverk som pris-eller inkomsttak
inte leder till underinvesteringar. De variabler som Egert hade med i sin modell var ränta,
inträdeshinder och ägandeform.
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4.1.8 Sammanställning av litteratur med investeringar
Tabell 4.1 ger en sammanställning över de studier som granskats i litteraturgenomgången,
där författaren, vilken/vilka marknader som undersöktes, vilken incitamentsreglering,
oberoende variabler och resultat presenteras.

Tabell 4.1 – Sammanställning av litteratur med investeringar

Typ av
incitamentsreglering
& oberoende
Författare Land/länder

Marknad

Kinnunen

Elnätsmarknaden Intäktsram &

Finland

variabler

(2004)

Resultat
Inga resultat tyder

försäljning, vinst,

på att den

räntabilitet på eget

incitamentsbaserade

och investerat kapital

regleringen leder
till
underinvesteringar.

Zhang &

Norge

Elnätsmarknaden Intäktsram &

Xie (2017)

avskrivningar

Incitamentsbaserad
reglering gav
upphov till en högre
investeringsgrad
jämfört med
tidigare.

Cullman

Tyskland

Elnätsmarknaden Pristak & BNP,

Fann inga tecken på

&

ägandeform,

att införandet av

Nieswand

investeringskvot.

incitamentsbaserad

(2015)

reglering gav en
lägre
investeringsnivå.

Haffner et
al (2010)

Nederländerna Elnäts- och
gasmarknaden
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Pristak & längden på

Införandet av

strömtillförsel och

incitamentsbaserad

avbrott, indikator på

reglering har inte

Abradi et

Österrike,

al (2018)

Frankrike,
Italien

fördröjda

medfört

investeringar.

underinvesteringar.

Elnätsmarknaden Pristak & WACC, X-

och

Tyskland

Undersökningen

faktor, kassaflöde,

visade att

ägandeform,

incitamentsbaserade

produktionsandel av

regleringar innebar

BNP, försäljning.

högre investeringar
jämfört med
perioder med
användandet av
ROR.

Egert

13 olika

Nätmarknader

N/A & Ränta,

Resultatet visar att

(2009)

länder

inom el, gas,

inträdeshinder,

det inte går att

vatten, väg och

ägandeform, form av

bevisa att

järnväg

reglering

incitamentsbaserad
reglering gav
upphov till en
minskning av
investeringar vid
övergången från
ROR till
incitamentsbaserad
reglering.

4.2 Investeringsmodell
I den genomförda litteraturgenomgången var regressionsanalys den vanligaste metoden
för att skatta variabler som driver investeringar. Syftet i de studier som undersöks i
litteraturstudien har dock varit att jämföra skillnaderna i investeringar före och efter
införandet av incitamentsbaserade regleringar för att se om införandet av
incitamentsbaserat styrmedel gav upphov till minskade investeringar. Fortsatt tittas det
på en studie vars syfte enbart är att se vad som driver investeringar i elnät, för att se om
det finns skillnader i metod och valda förklarande variabler.
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4.2.1 Norska investeringar i elnätsmarknaden
För att få en ökad förståelse för vad som generellt driver investeringar på elnätsmarknader
valdes en studie av Poudineh & Jamasb (2013). I studien undersöktes vad som var
drivkraften för investeringar i det norska elnätssystemet. Den norska regleringen av
elnätssystemet är i likhet med det svenska incitamentsbaserad, men i stället för intäktstak
används ett pristak som sätts på de norska elnätsdistributörerna för att förhindra att
överprissätts

mot

konsumenterna.

Studiens

data

baserades

på 126

stycken

elnätsoperatörer under tidsperioden 2004 – 2010 där metoden med Bayesianska
medelvärden av klassisk uppskattning användes. De variabler som inkluderades i
modellen var efterfrågevariabler som antalet hushåll, kvalitetsvariabler som el som inte
levereras, miljöfaktorer som snömängd samt övriga faktorer som avskrivningar; totalt 17
stycken oberoende variabler. Studiens resultat var att det fanns fem drivkrafter som var
viktigast

för

investeringar.

Dessa

fem

faktorer

var

avskrivningar,

antalet

nätverksstationer, densiteten på energin, kostnaden för energi som inte levererades samt
antalet hushåll.
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KAPITEL 5
EKOMETRISK SPECIFIKATION

I kapitel 5 presenteras en investeringsmodell som används för att undersöka vilka
variabler som driver investeringar i svenska elnät av elnätsföretagen. Valet av variabler
kommer från den genomförda litteraturgenomgången där ett urval av variabler sker med
premissen att de hade en statistisk signifikans. Kapitlet avslutas med att visa vilka företag
som valts att ta med i uppsatsen och varför de valdes.

5.1 Val av modell
I det föregående kapitlet genomfördes en litteraturgenomgång av studier som undersökt
om det fanns någon skillnad i investeringar vid olika typer av regleringar; dessutom
diskuterades en studie som undersökte vilka som var drivkrafterna i investeringar på den
norska elnätsmarknaden. De modeller som var vanligast förekommande i de tidigare
studier som diskuterades i litteraturgenomgången var regressionsanalys, Bayesianska
medelvärden av klassisk uppskattning och paneldatamodell. Utifrån de undersökta
studierna kan uppsatsen konstatera att en regressionsmodell12 kan tillämpas för att
undersöka vad som driver investeringar på den svenska elnätsmarknaden. Uppsatsen
kommer att tillämpa ett urval13 av de variabler som var statistiskt signifikanta i
litteraturgenomgången då de kan ha en effekt på investeringar på den svenska
elnätsmarknaden.

5.1.1 Val av variabler och funktion
Den tidsperiod som uppsatsen väljer att undersöka är mellan år 2012 – 2016. De variabler
som denna uppsats väljer att använda i regressionsanalysen är den naturliga logaritmen14
av faktiska investeringar (I) som den beroende variabeln. Den naturliga logaritmen av

12

Konfidensintervallet fastställs till 95 %, kritiskt värde för t = 1,96.
Urvalet sker med avseende på hur lätt informationen går att hämta från elnätsföretagens
årsredovisningar
14Förkortas till LOG
13
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bokföringsmässiga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (Dep), kalkylräntan
WACC, den naturliga logaritmen av räntabilitet på eget kapital, den naturliga logaritmen
av BNP och sist en dummyvariabel för huruvida elnätsoperatören är statligt/kommunalteller privatägt (Ow)15. Den naturliga logaritmen används för att få variablerna
normalfördelade. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar används därför att
de har visat sig vara statistiskt signifikanta i studierna av Poudineh & Jamasb (2013) och
Zhang & Xie (2017). WACC bestämmer kapitalkostnaderna som en del i intäktsramen
och hade en betydande roll tillsammans med ägandeformen på investeringar i studien av
Abradi et al. (2018) och därför används de även i denna uppsats. Räntabilitet på eget
kapital väljs då det visade sig vara statistiskt signifikant i studien av Kinnunen (2004).
Slutligen väljs LOG av BNP för att se om nivån på BNP påverkar investeringar för
elnätsföretagen; BNP förekom i studien av Cullman & Nieswand (2015).

Investeringsfunktionen kommer därför att se ut enligt följande:
𝐿𝑂𝐺(𝐼) = 𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝑂𝐺(𝐷𝑒𝑝) + 𝛽3 𝐿𝑂𝐺(𝑅𝑒) + 𝛽4 𝑊𝐴𝐶𝐶 + 𝛽5 𝐿𝑂𝐺(𝐵𝑁𝑃) + 𝛿1 𝑂𝑤
Korrelationen testas även för att se om multikollinearitet är ett problem i modellen; i tabell
5.1 presenteras resultatet av korrelationstestet där det kan avläsas att multikollinearitet
inte är ett problem.

Tabell 5.1 Korrelationstest

Källa: Egna beräkningar

Uppsatsen finner inga belägg för att multikollinearitet kan vara till problem då gränsen
för multikollinearitet är vid 80 % korrelation mellan variablerna (Gujarati, 2009).

15

Dummyvariablen tar värde 1 vid kommunalt/statligt ägande och 0 vid privat ägande.
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5.1.2 Val av elnätsföretag
I litteraturgenomgången som denna uppsats genomförde var de företag som undersöktes
en blandning av kommunalt, statligt och privat ägda vilket därför gör det intressant att i
denna uppsats undersöka hur viktigt ägandeformen är för investeringar. Då denna uppsats
inte finner någon generell statistik för investeringar i elnätet får uppsatsen istället hitta
statistik

från

elnätsföretagens

årsredovisningar

för

de

valda

variablerna

i

investeringsfunktionen.

I tabellen 5.2 redovisas de elnätsföretag som har valts att undersökas. De elföretag som
valts att undersökas är en blandning mellan stora, medelstora och små elnätsföretag samt
statliga/kommunala och privata, där elnätsföretagen har en geografisk spridning för att
säkerställa att det sker en korrekt spegling om vad som driver investeringar i elnätet bland
svenska elnätsföretag. I valet av elnätsföretag har utgångspunkten varit att försöka få en
så rättvis fördelning mellan de olika attributen hos elnätsföretagen som möjligt, därför
delades företagen upp efter storlek och om de var privat eller kommunalt/statligt styrda.

Totalt undersöktes 18 stycken elnätsföretag varav tre stycken stora, sju stycken
mellanstora och åtta stycken små elnätsföretag. Av dessa elnätsföretag var totalt fem
stycken privatägda och resterade statligt/kommunalt-ägda. Den data som har inhämtats
hos elnätsföretagen är från respektive årsredovisning i perioden 2012 – 2016 och gäller
för följande per år: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar räntabilitet på eget
kapital och ägandeform. Efter att data samanställdes genomfördes regressionstestet och
resultatet presenteras i nästa kapitel.
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Tabell 5.2 – Val av elnätsföretag
En sammanställning av de utvalda elnätsföretagen
Elnätsföretag

Storlek16

Ägandeform17

Vattenfall Eldistribution

Stor

Statligt

Ellevio AB

Stor

Privat

E.ON Elnät AB

Stor

Privat

Göteborgs Energi Nät

Mellan

Kommunalt

Mälarenergi Elnät AB

Mellan

Kommunalt

Jönköping Energinät AB

Mellan

Kommunalt

Jämtkraft Elnät AB

Mellan

Kommunalt

Tekniska verken

Mellan

Kommunalt

Luleå Energi Elnät AB

Mellan

Kommunalt

Karlstad El-och Stadsnät

Mellan

Kommunalt

Liten

Kommunalt

Liten

Privat

AB

AB

Linköping Nät AB

AB

Eskilstuna Energi &
Miljö Elnät AB

Dala Energi Elnät AB

16

Små företag definierades som företag med omsättning under 199 miljoner kronor per år. Mellanstora

företag definierades som företag med omsättning mellan 200 – 999 miljoner kronor per år. Stora företag
definierades som företag med omsättning över 1 miljard kronor per år.
17

Privat ägande innebär att det finns privata ägare som äger antingen alla aktier eller en del av

aktieinnehavet i elnätsföretaget.
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Sandviken Energi Elnät

Liten

Kommunalt

Sundsvall Elnät AB

Liten

Kommunalt

Halmstads Energi &

Liten

Kommunalt

Bodens Energi Nät AB

Liten

Kommunalt

Bergs Tingslags

Liten

Privat

Liten

Privat

AB

Miljö Nät AB

Elektriska AB

Falbygdens Energi Nät
AB

Källa: (Vattenfall Eldistribution AB, 2016; Ellevio AB, 2016; E.ON Energidistribution
AB, 2016; Göteborgs Energi Nät AB, 2016; Mälarenergi Elnät AB, 2016; Jönköping
Energinät AB, 2016; Jämtkraft Elnät AB, 2016; Tekniska verken Linköping Nät AB,
2016; Luleå Energi Elnät AB, 2016; Karlstad El-och Stadsnät AB, 2016; Eskilstuna
Energi & Miljö Elnät AB, 2016; Dala Energi Elnät AB, 2016; Sandviken Energi Elnät
AB, 2016; Sundsvall Elnät AB, 2016; Halmstads Energi & Miljö Nät AB, 2016; Bodens
Energi Nät AB, 2016; Bergs Tingslags Elektriska AB, 2016; Falbygdens Energi Nät AB,
2016).
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KAPITEL 6
RESULTAT

I kapitel 6 kommer resultatet av regressionsanalysen att presenteras där det kommer att
redogöras för vilka variabler som var statistiskt signifikanta och inte. Därefter kommer
den skattade investeringsfunktionen att redovisas som sedan följs av tolkning och
kommentarer.

6.1 Resultat av regressionsanalysen
Efter att regressionen har genomförts kan det konstaterats att de variabler som visar sig
vara statistiskt signifikanta är LOG av avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
(Dep), LOG av räntabilitet på eget kapital (Re) och slutligen ägandeformen. WACC och
BNP hade inte någon statistiskt signifikant effekt på investeringar på den svenska
elnätsmarknaden. Det justerade R2 från regressionen blev 0,85 vilket betyder att de
oberoende variablerna kan förklara 85 % av variationen i den beroende variabeln.
Tabell 6.3 – Resultat regression
En sammanställning av valda variabler från regressionsanalysen 1819

Källa: Egna beräkningar

18

Siffrorna är avrundade

19

Hela regressionsresultatet finns i bilaga 1
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Tabell 6.4 – Variabler som visar statistisk signifikans
För att få fram koefficienterna för de variabler som visade statistisk signifikans
genomförs en ytterligare regression2021 där enbart de variabler som var statistiskt
signifikanta i den ursprungliga regressionen är med. Resultaten för dessa variabler är i
stort sett oförändrade jämfört med resultaten i den ursprungliga regressionen.

Källa: Egna beräkningar
6.2 Presentation av den skattade investeringsfunktionen
Investeringsfunktionen kommer därmed att se ut enligt följande:
LOG(I) = 0,98 + 0,92 LOG(Dep) + 0,25LOG(Re) − 0,22δ1
6.3 Tolkning av resultatet
Resultaten för de variabler som visade statistisk signifikans kan tolkas enligt följande. Att
avskrivningar av materiella anläggningstillgångar spelar roll är i likhet med andra studier;
om avskrivningarna ökar med 1 % kommer investeringarna öka med 0,92 %. Att
ägandeformen spelar roll för investeringar är också i linje med litteraturgenomgången,
dock med skillnaden att i denna uppsats finner vi att privata aktörer investerar mer än vad
kommunala aktörer gör. Är det en kommunal/statlig aktör kommer det leda till en
minskning i intercept med 0,22. Att privata aktörer är villiga att investera mer kan bero
på att de har större incitament att tillgodose kunders intresse än vad kommunala/statliga
aktörer har. Motiveringen till påståendet är att kunder kan köpa el och betala elnätsavgift
till samma bolag men om den privata aktören missköter sig kan konsumenten välja att
köpa el av en annan aktör. Att räntabilitet på eget kapital har en effekt på investeringar är
i likhet med forskning som behandlades i litteraturgenomgången. Resultatet visar på att
om räntabilitet på eget kapital ökar med 1 % kommer det leda till att investeringar
20

Siffrorna är avrundade

21

Hela regressionsresultatet finns i bilaga 2
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kommer öka med 0,25 %. Det finns därför av intresse att låta elnätsföretagen att ha
avkastning på eget kapital då det leder till ökade investeringar.

De variabler som inte visade statistisk signifikans var WACC och BNP. Att WACC inte
har en statisk signifikans kan bero på faktum att i perioden 2012 – 2015 användes en
kalkylränta på 5,2 % och 2016 – 2019 en kalkylränta på 5,85 %, uppsatsen har data från
2012 – 2016. Det medför att kalkylräntan för den andra perioden enbart finns med för ett
år, vilket kan innebära en för liten variation för att variabeln ska bli statistiskt signifikant.
Det kan således vara ett något missvisade resultat för WACC att det inte skulle ha en
betydelse för investeringar, då WACC används för att bestämma kapitalkostnaderna som
i sin tur bestämmer intäktsramen. Att BNP inte har en effekt på investeringar visar på att
det inte spelar roll var i konjunkturen som företagen befinner sig i för att investeringarna
ska ske vilket skiljer sig från underlag från litteraturgenomgången. Det kan vara så att
BNP inte var statistiskt signifikant beror på att det är för liten variation.
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KAPITEL 7
DISKUSSION, BEGRÄNSNINGAR OCH FORTSATT FORSKNING

I kapitel 7 presenteras en avslutande diskussion gällande den incitamentsbaserade
regleringen och hur modellen för investeringar är. Kapitlet avslutas med en diskussion
av vilka begränsningar som finns i uppsatsen samt förslag på fortsatt forskning.

7.1 Diskussion
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som driver investeringar på den svenska
elnätsmarknaden och om den reglering som tillämpas är rätt reglering för att tillåta
investeringar. I uppsatsen konstaterades att marknadsformen som elnätsföretagen är
verksam på ett naturligt monopol, där elnätsföretagens priser (om de får sätta priser fritt)
inte kommer vara lika med de samhällsekonomiskt optimala priserna utan högre.
Skillnaden ger upphov till en välfärdsförlust på marknaden och det kan motiveras att en
reglering krävs för att inte elnätsbolagen ska ta ut ett överpris mot konsumenterna.

Det finns ett antal olika sätt att reglera naturliga monopol, och några som denna uppsats
tittat

på

är

marginalkostnadsprissättning,

styckkostnadsprissättning

och

incitamentsbaserad reglering. Valet att inte använda sig av marginalkostnadsprissättning
beror på att det är svårt för regleraren att veta vad marginalkostnaden är för elnätsföretaget
samtidigt som om priset sätts lika med marginalkostnaden kommer de elnätsföretag som
utsätts för regleringen inte gå med vinst, vilket innebär att staten behöver subventionera
förlusten vilket är ineffektivt. Den positiva effekten är att välfärdsförlusten på marknaden
försvinner. Styckkostnadsprissättning ger ett pris som täcker elnätsföretagens kostnader,
dock med problematiken att en välfärdsförlust finns kvar på marknaden, att det inte finns
incitament för det verksamma elnätsföretaget att genomföra förbättringar och att skälig
avkastning på kapital måste definieras.

Således kan den första forskningsfrågan besvaras. Incitamentsbaserad reglering är den
bästa regleringen att tillämpa på elnätsmarknaden, av de regleringar som denna uppsats
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tittat på. Motiveringen är att incitamentsbaserad reglering ger upphov till incitament till
teknologisk utveckling som medför ökade vinstmöjligheter för det operativa
elnätsföretaget samtidigt som det minskar välfärdsförlusten i och med att det garanterar
att konsumenterna inte får betala ett för högt pris.

Den andra forskningsfrågan kan också besvaras, och svaret är att incitamentsbaserad
reglering är en reglering som tillåter investeringar på elnätsmarknaden. Denna slutsats
kommer från den genomförda litteraturgenomgången då en noggrannare jämförelse
mellan incitamentsbaserad reglering och användandet av ROR. Konklusionen från
litteraturgenomgången är att när incitamentsbaserad reglering används leder det till en
högre grad av investeringar jämfört med när ROR har tillämpats på marknadsformen
naturliga monopol, vilket gör incitamentsbaserad reglering till en bättre reglering för att
tillåta investeringar.

Vad gäller den tredje forskningsfrågan, rörande vilka variabler som driver investeringar,
kommer denna uppsats fram till att variablerna avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar, räntabilitet på eget kapital och ägandeform leder till investeringar.

Det bidrag som denna uppsats kan ge är att intäktsramen bör inte fokusera allt för mycket
på att begränsa elnätsavgiften då en begränsning leder till minskade investeringar. Dock
är syftet med en begränsning i elnätsavgiften inte att förhindra investeringar utan att
förhindra att ett överpris sätts mot konsumenterna vilket legitimerar varför ett hårdare tag
mot elnätsavgiften har tagits fram i förslaget inför perioden 2020 – 2023.

7.2 Begränsning
De största begränsningarna i denna uppsats är de variabler som har inkluderats i modellen
samt valet av modell. De variabler som har tagits med från litteraturgenomgången är
variabler som visat sig ha en statistisk signifikans i tidigare studier samtidigt som de
skulle vara enkla att hitta i de svenska elnätsföretagens årsredovisningar. Viktigt här är
att diskutera varför WACC inte visade sig ha en statistisk signifikans, vilket troligtvis
beror på att det är för liten variation i variabeln. Den lilla variationen beror på att den
valda tidsperiod som denna uppsats undersökt är mellan 2012 – 2016. I denna tidsperiod
är det två regleringsperioder, 2012 – 2015 och 2016 – 2019 där WACC första perioden
är 5,2 % och den andra perioden 5,85 %. Eftersom tidsspannet i denna uppsats tar slut år
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2016 finns det bara ett år med WACC som 5,85 %. Annars borde WACC vara ekonomiskt
betydelsefull och visa statistisk signifikans eftersom WACC bestämmer kapitalkostnaden
som i sin tur bestämmer intäktsramen. Då variablerna i denna modell är i LOG kan även
det påverka hur resultatet blir i regressionen. Samma typ av slutsats kan dras för variabeln
BNP. Variationen i variabeln har varit liten vilket kan förklara varför den inte visar någon
statistisk signifikans.

Den modell som tillämpats kan påverka resultatet, en regressionsanalys kan ses som en
relativt enkel metod för att undersöka ett samband mellan oberoende och beroende
variabler. Således om samma variabler skulle tillämpas med en annan metod skulle
utfallet kunna bli annorlunda.

7.3 Fortsatt forskning
I framtiden är det av intresse att se hur WACC och BNP påverkar investeringar, då
tidsspannet i denna uppsats var för kort för att WACC och BNP skulle ha en tillräckligt
stor variation för att ha statistiskt signifikant effekt på investeringar. Att utöka antalet
elnätsföretag och variabler är även av intresse för att få en mer övergripande
investeringsfunktion. Några av de variabler som skulle kunna användas för att utvidga
modellen är sådana som inte tillämpades i denna uppsats men fortfarande visade en
statistisk signifikans från litteraturgenomgången.
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BILAGOR

Bilaga 1: Resultat regressionsanalys alla variabler
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Bilaga 2: Resultat regressionsanalys utvalda variabler
UTDATASAMMANFATTNING
Regressionsstatistik
Multipel-R
0,93
R-kvadrat
0,86
Justerad R-kvadrat 0,85
Standardfel
0,27
Observationer
90,00
ANOVA
fg
Regression
Residual
Totalt

Konstant
Log(Dep)
Log(Re)
OW

KvS
36,57
6,15
42,72

MKv
12,19
0,07

Koefficienter Standardfel
0,98
0,23
0,92
0,04
0,25
0,13
-0,22
0,07

t-kvot
4,17
22,11
2,03
-3,35

3
86
89
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F
p-värde för F
170,40
0,00

p-värde
Nedre 95% Övre 95%
7E-05
5E-01
1E+00
0,000
0,834
0,999
0,046
0,005
0,503
0,001
-0,354
-0,090

Bilaga 2: Data2223
år
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016

22
23

Investments Revenue
Dupont
Dep
WACC
Ow
3020000
8845103
0,074
1956685
5,20%
2886472
8823714
0,0754
2040016
5,20%
3700935
8623952
0,0733
2149469
5,20%
3300000
8690604
0,0863
1853315
5,20%
3500000
9758870
0,1138
1923150
5,85%
2290000
7062577
0,0751
1389740
5,20%
2152000
7235211
0,0665
90186
5,20%
1863000
7059055
0,0727
92707
5,20%
2396000
7202028
0,0741
1352110
5,20%
2515000
7590762
0,0905
1315242
5,85%
1281000
5711591
0,0695
1164983
5,20%
1048000
5843050
0,0909
1161153
5,20%
1217000
5769702
0,0837
1138105
5,20%
1706000
6014000
0,0223
1601000
5,20%
2076000
6537000
0,0251
2016000
5,85%
192000
971039
0,0659
99300
5,20%
189000
948494
0,0846
105201
5,20%
154000
950494
0,0758
110845
5,20%
221000
957032
0,0834
116004
5,20%
262000
984975
0,0932
121863
5,85%
96100
498573
0,0656
109841
5,20%
110100
425551
0,068
114433
5,20%
108900
431233
0,0802
105984
5,20%
154300
435295
0,0839
102783
5,20%
162600
449075
0,063
105949
5,85%

I tusen kronor
Dupont och intäkter användes ej (varför då lista dem?)
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1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2012
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2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
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2013
2014
2015
2016
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2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016

25000
29000
27000
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47000
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27442
7178
33705
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25000
35000
34000
36000
24000
34000
25000
28000
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73342
98657
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15600
22000
42000
65000
27000

154497
160226
162528
161115
179989
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97301
172248
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182301
204725
228721
194183
191380
188083
191114
197158
158985
169950
177437
196738
207729
63059
67473
74805
80492
81967

0,064
0,0586
0,0687
0,067
0,0625
0,1228
0,1276
0,1438
0,1232
0,1275
0,1018
0,0996
0,0993
0,079
0,073
0,108
0,094
0,0909
0,0976
0,1134
0,1094
0,1044
0,1234
0,1041
0,1254
0,1062
0,1333
0,1486
0,0986
0,073

21446
22886
22443
22940
23202
12264
12021
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8290
8276
25259
26765
28219
29349
31361
28375
29397
30277
31404
30729
30977
32010
33043
38392
34141
8495
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10349
13004
15978

5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016

73807
113020
100799
70841
72948
75000
55000
65000
55000
57000
26297
128000
190000
126000
137000
36112
74435
94011
72172
97739
56600
40200
38600
36100
72500

244261
240034
239583
242679
248100
352164
360347
381089
406012
432940
346482
359836
372290
460757
408336
161599
176214
186593
180265
195747
162214
163573
160382
162706
168195

0,0894
0,0858
0,1108
0,0973
0,082
0,0464
0,0425
0,0654
0,0825
0,0965
0,1059
0,1197
0,1073
0,2042
0,1296
0,0624
0,0709
0,0791
0,0466
0,043
0,0863
0,0926
0,0931
0,1002
0,116

59291
50389
43216
46333
49456
103746
100090
100261
101254
93580
67242
70563
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98695
28709
29507
32727
36910
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29535
30615
31232
31299

5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
0,0585

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016

39142
21217
29366
46899
45054
19931
48000
10000
27900
23800

45202
66491
67392
69924
76620
94928
93703
93015
112418
125266

0,1673
0,0329
0,0782
0,0697
0,0795
0,0596
0,0571
0,0258
0,0986
0,1562

11519
6750
7441
8818
9976
11348
11758
14498
15136
15847

5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,85%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Källa24: (1, Vattenfall Eldistribution AB, 2016. 2, Ellevio AB, 2016. 3, E.ON
Energidistribution AB, 2016. 4, Göteborgs Energi Nät, 2016. 5, Mälarenergi Elnät AB,
2016. 5, Jönköping Energinät AB, 2016. 7, Jämtkraft Elnät AB, 2016. 8, Tekniska verken
Linköping Nät AB, 2016. 8, Luleå Energi Elnät AB, 2016. 10, Karlstad El-och Stadsnät
AB, 2016. 11, Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB, 2016. 12, Dala Energi Elnät AB,
2016. 13, Sandviken Energi Elnät AB, 2016. 14, Sundsvall Elnät AB, 2016. 15,
Halmstads Energi & Miljö Nät AB, 2016. 16, Bodens Energi Nät AB, 2016. 17, Bergs
Tingslags Elektriska AB, 2016. 18, Falbygdens Energi Nät AB, 2016)

24

Företagen presenteras en åt gången perioden 2012 - 2016, 1 till 18.
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Bilaga 3: Normalfördelning
Normalfördelningskurva på avskrivningar på materiella anläggningstillgångar före och
efter log har använts. Det som kan avläsas att efter log tillämpats blir variabeln mer
normalfördelad.
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Normalfördelningskurva på investeringar före och efter log har använts. Det som kan
avläsas att efter log tillämpats blir variabeln mer normalfördelad.
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