
SNS ANALYS nr 35

Elpriser och konkurrenskraft

I SVERIGE har rikliga tillgångar på 
mineral, skog och vatten bidragit till 
framväxten av en exportorienterad 
elintensiv industri. Såväl den 

elintensiva industrin som elproducenterna 
står inför en lång rad utmaningar drivna av 
mål om en omställning av energisystemet. 
Det pågår också en teknisk utveckling 
som på sikt tycks innebära att elsystemet 
blir alltmer decentraliserat. Och parallellt 
löper en integrationsprocess, där Europas 
elmarknader sammankopplas i allt högre 
utsträckning.
 Här fokuseras elprisets bestämnings
faktorer och begreppet konkurrenskraft. 
Diskussionen illustreras med några 
empiriska exempel och med de omfattande 
subventioner som påverkar den europeiska 
elmarknaden.

KONKURRENSKR AFT K AN MÄTA S GENOM DEN 
SÅ K ALL ADE SPECIALISERINGSK VOTEN, det vill 
säga varans andel av landets totala export i förhållan
de till varans andel av världsexporten. En undersökning 
visar att massa och papper, järn och stål etc., men även 
elproduktion, är relativt konkurrenskraftiga. 
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SUBVENTION AV ELPRODUK TION I VÅR A KON-
KURRENTL ÄNDER K AN LEDA TILL ATT IMPORT-
PRISET PÅ EL SJUNKER.  En modellberäkning att 
importpriset på el halveras innebär en realinkomstök
ning på drygt 0,6 procent. ”Vinnarna” är de elintensiva 
sektorerna. På ”förlorarsidan” finns elsektorn, som helt 
enkelt upplever ökad konkurrens. När elpriset förändras, 
får det konsekvenser för hela ekonomin. Konkurrenskraft 
på landnivå är således inte särskilt användbart.    

MARKNADERNA FÖR KOL, NATURGA S OCH OL JA 
SER INTE UT ATT VÄNDA PÅ KORT SIK T, vilket 
pekar på fortsatt låga elpriser. Övriga Europas elsystem 
är långt mer fossilberoende än vårt, så elpriserna pressas 
inte uppåt där, vilket kan försämra Sveriges elintensiva 
industris relativa konkurrenskraft.    
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Inledning
Sverige har traditionellt sett varit en i mångt 
och mycket naturresursbaserad ekonomi, dri
ven av billig energi. Rikliga tillgångar på mine
ral, skog och vatten har bidragit till framväxten 
av en exportorienterad elintensiv industri. Även 
om dess andel av BNP sjunkit under en längre 
tid, råder det knappast något tvivel om att den
na industri kommer att vara fortsatt viktig för 
Sveriges ekonomiska utveckling. 

Såväl elproducenter som elintensiv industri 
står inför en lång rad viktiga utmaningar. Dessa 
är bland annat drivna av energi och miljöpo
litiska målsättningar, vilka i korthet innebär 
att energisystemet skall ställas om och bli lång
siktigt hållbart, det vill säga väsentligen vara 
baserat på förnybara källor. På så sätt kan poli
tiken bidra till klimatfrågans lösning, samtidigt 
som energisystemet inte blir beroende av icke
förnybara energibärare. Vi har också en tek
nisk utveckling som på sikt tycks innebära att 
dagens elsystem byter skepnad och blir alltmer 
decentraliserat. Parallellt löper en integrations
process, där Europas elmarknader samman
kopplas alltmer. Sammantaget innebär detta 
väsentliga utmaningar, i första hand för elpro
ducenterna, men även vår elintensiva industris 
anpassningsförmåga kommer att utsättas för 
prövningar.

Att analysera den mångfald av samhälls
ekonomiska frågor som kan ställas i detta sam
manhang är inte möjligt i en kort rapport. Jag 
skall här fokusera några grundläggande frågor 
kring elpris och konkurrenskraft. Det huvud
sakliga syftet är att försöka blottlägga några av 
elprisets grundläggande bestämningsfakto
rer, samt att på ett mer konceptuellt plan bena 
ut begreppet konkurrenskraft och illustre
ra diskussionen med ett antal empiriska exem
pel. Utöver denna analys diskuterar jag även 
de omfattande subventioner som påverkar den 
europeiska elmarknaden.

Konkurrenskraft
Begreppet ”konkurrenskraft” används ofta för 
att beskriva ett lands möjligheter att konkur
rera med andra länder på exportmarknader. 
Ekonomer har inte sällan en njugg inställning 

till begreppet, åtminstone om det används på 
landnivå. Icke desto mindre är ”konkurrens
kraft” centralt i många diskussioner kring 
ekonomisk utveckling. I energi och miljöpoli
tiska diskussioner har det fått en särskild sta
tus via det så kallade Porterargumentet, som 
i korthet går ut på att ett land kan tjäna på 
att införa strängare miljöregleringar. Enligt 
Harvardekonomen Michael Porter kan ett land 
vinna i konkurrenskraft genom att ta på sig högre 
kostnader, konkret genom att till exempel ”gå 
före” i klimatpolitiken. Tanken är att det skall 
leda till innovationer via fördelen att vara först 
och då på sikt leda till större marknadsandelar.1

En tolkning av begreppet konkurrenskraft 
innebär att om våra kostnader sjunker jäm
fört med konkurrenternas, har vår konkurrens
kraft stärkts och vice versa. Om elpriset sjunker 
stärks rimligen konkurrenskraften för svensk 
elintensiv industri, men hur skall vi se på svensk 
ekonomi som helhet? Svaret på den frågan 
kompliceras av att den elintensiva skogsindu
strin själv levererar el; 28 procent av den el som 
används inom skogsindustrin är interngenere
rad.2 Dessutom kan den elgenererande delen 
av skogsindustrin få elcertifikat3, det vill säga 
en subvention för att producera förnybar el. 
Tillsammans med det faktum att elproducen
terna får mindre betalt för den el de säljer om 
elpriset sjunker, innebär detta att konkurrens
kraft på landnivå inte är ett särskilt använd
bart begrepp i sammanhanget. Fortsättningsvis 
fokuserar jag väsentligen en given sektors möj
ligheter att konkurrera. Det finns dock allehan
da förslag till hur konkurrenskraft kan mätas. 

Att mäta konkurrenskraft 
I korthet finns det tre grupper av förslag till 
mått på konkurrenskraft, varav den första 

1. Argumentet granskas för svenska data i detalj av Bränn
lund (2007).

2. http://www.skogsindustrierna.org/branschen/bransch
fakta/energi.

3. Elcertifikat innebär en subvention till förnybar elpro
duktion som infördes i Sverige 2003. Det syftar till att öka 
produktionen av förnybar el med 30 TWh jämfört med 2002 
via en så kallad kvotplikt, som innebär att en viss bestämd 
del av den el vi använder skall komma från förnybara källor. 
Producenter av förnybar el tilldelas certifikat som sedan 
omsätts på en marknad. För 2016 innebär detta ungefär 5 
öre/kWh (inklusive moms) i ökad kostnad för elanvändare. 
Den elintensiva industrin är undantagen från kvotplikt av 
konkurrensskäl.

Viktiga utma-
ningar för såväl 
elproducenter 
som elintensiv 
industri.

Konkurrens-
kraft – ett 
svår användbart 
begrepp.
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Både basindu-
strin och elsek-
torn är konkur-
renskraftiga 
relativt omvärl-
den.

Fallande elpris 
stärker konkur-
renskraften i 
den elinten-
siva industrin, 
medan elsektorns 
konkurrenskraft 
försvagas.

innehåller olika sätt att beskriva hur mycket vi 
exporterar i förhållande till våra konkurrent
länder.4 Det kanske mest använda förslaget är 
den så kallade specialiseringskvoten, det vill 
säga varans andel av landets totala export i för
hållande till varans andel av världsexporten.5 
Tolkningen är att ett ”högt” värde på detta index 
(>1) är en indikation på att konkurrenskraften 
är ”hög”. I nästa grupp av föreslagna indikatorer 
på konkurrenskraft finner vi flera förslag som 
baseras på företagens vinst. Avslutningsvis har 
index som är relaterade till välfärd på landnivå 
föreslagits. Sådana index är tämligen svårtolka
de, som antytts ovan. I en liten öppen mark
nadsekonomi som den svenska kommer vi på 
sikt att få ett produktions och handelsmönster 
som avspeglar våra komparativa fördelar; vis
sa sektorer ökar och andra minskar när ekono
mins struktur förändras. Vår rörliga växelkurs 
gör också att vi på sikt har balans i utrikeshan
deln. Det är därför svårt att tolka konkurrens
kraft på landnivå. Ett tänkbart alternativ är att 
helt enkelt mäta och jämföra länders tillväxt
takter. 

Trots svårigheterna att på ett entydigt sätt 
mäta konkurrenskraft, är det ändå av intresse 
att se vad resultatet blir för specialiseringskvo
ten då man använder svenska data på sektor
nivå, se tabell 1. 

Beräkningarna är gjorda med hjälp av data
basen GTAP 9 och gäller 2011.6 Tabell 1 ger en 
intuitivt tilltalande bild av våra komparati
va fördelar, eller, om man så vill, vilka sekto
rer som är relativt konkurrenskraftiga. Notera 
speciellt att elsektorn är med på tioitopplis
tan, vilket gör att förändringar av elpriset får 
en särskilt intressant betydelse i termer av kon
kurrenskraft. Faller elpriset stärks konkurrens
kraften i den elintensiva basindustrin, medan 
elsektorns konkurrenskraft försvagas. En jäm
förelse med siffror för 2001–2008 från en 
annan databas ger grovt sett likvärdiga slutsat
ser.7

4. Böhringer och AlexeevaTalebi (2015).

5. Se Balassa (1965).

6. Global Trade Analysis Project, se https://www.gtap.
agecon.purdue.edu/default.asp.

7. http://kie.vs e.cz/wpcontent/uploads/balassaindex.xls. 
En av skillnaderna, om vi jämför 2008 från denna beräkning 
och 2011-data från GTAP, är att elsektorn inte finns med på 
tioitopplistan 2008. Skogssektorns olika delar kommer 
högt upp i båda fallen, och massa och pappersindustrin 

Konkurrenskraft och subventioner av 
förnybar el i ett internationellt perspektiv 

Eftersom den europeiska elmarknaden blir allt
mer integrerad är det relevant att diskutera 
tänkbara ekonomiska effekter av de subventio
ner till förnybar elproduktion som nu används i 
många länder. Anta att det endast finns två län
der som producerar el, ett ”högkostnadsland” 
(Syd) och ett ”lågkostnadsland” (Nord). Utan 
handel finns två priser, ett för vardera elmark
naden. Handel ger ett världsmarknadspris på 
el, som ligger någonstans mellan de priser som 
rådde utan handelsmöjligheter; det sker en 
prisutjämning, vilken vi också kan förvänta oss 
när den europeiska elmarknaden utvecklas. 
Handel ger totalt sett en välfärdsvinst, men med 
olika ”vinnare” och ”förlorare”. Konsumenterna 
i Nord får ett högre elpris, med konsekvenser 
för dess elintensiva industri. Producenterna 
får dock mer betalt för elproduktion och totalt 
sett innebär detta en välfärdsvinst för ”lågkost
nadslandet”, om vinsterna av handel helt enkelt 
summeras.8 För ”högkostnadslandet” får vi i 
stället en omvänd situation, konsumenterna 
vinner, medan producenterna av el förlorar. 

intar förstaplatsen; den svenska skogsindustrin har sedan 
länge varit en stor aktör även sett i ett globalt perspektiv. 

8. Vi får samma utfall om vi i stället för länder betraktar två 
regioner inom ett land, som inledningsvis inte handlar med 
el. I grund och botten beror vinsten på att med handel så 
sker elproduktionen i större utsträckning där det är billigare 
att generera el. Effektivitetsvinster gynnar bägge regionerna 
och därmed hela landet. Ekonomi är inget nollsummespel, 
vilket politiska debatter ibland kan ge intrycket av. Icke 
desto mindre bygger resonemanget helt på effektivitet, 
fördelningsfrågorna hanteras separat.   

Papper, massa och grafisk 4,375

Fiske 3,000

Trävaror 2,400

Skogsbruk 2,000

Företagstjänster, övrigt 1,911

Handel 1,762

Järn och stål 1,714

El 1,667

Motorfordon 1,550

Maskiner 1,312

Tabell 1. Specialiseringskvot (Balassa-index).

Källa: Databasen GTAP 9, egna beräkningar.
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Huruvida denna ”globalisering” i prakti
ken är en välfärdsvinst för de enskilda länder
na har varit föremål för intensiv debatt ända 
sedan tankarna på frihandel började diskuteras. 
Är det verkligen samhällsekonomiskt lönsamt 
att ”slå ut” elintensiv industri i Nord (som kan 
tänkas ha specialiserat sig på elintensiv indu
stri just på grund av sina komparativa fördelar 
i elproduktion)? Det är inte möjligt att diskute
ra denna stora fråga i detalj här. I det enklaste 
fallet med två konkurrensmarknader är handel 
samhällsekonomiskt lönsam, om man bortser 
från fördelningseffekter och anpassningskost
nader etc. Vi kan tänka oss ett fall då handeln 
innebär arbetslöshet i ”lågprislandet”. Vidare 
har jag inte tagit hänsyn till strategiskt beteen
de, vilket i fallet med el kan vara relevant om det 
finns kapacitetsbegränsningar i näten. I takt 
med att näten förstärks mot utlandet blir, för 
övrigt, eventuell brist på konkurrens på dagens 
elmarknad ett ännu mindre problem. 

Vad händer nu om ”högprislandet” bestäm
mer sig för att satsa på förnybar elproduktion 
via ett stödprogram? Allt annat lika, kan nu 
handelsmönstret bli det omvända, beroende på 
de specifika förutsättningarna i de enskilda län
derna och på hur stor satsningen är. Vi kan få 
en situation där det nya världsmarknadspriset 
understiger det som gällde utan handel i ”låg
prislandet”.

Om den förnybara elen skulle komma på 
plats på marknadsmässiga villkor är den sam
hällsekonomiska analysen analog med ovanstå
ende; totalt sett uppstår en välfärdsvinst (denna 
gång dock med utslagning av elproduktion i 
”lågprislandet”, men sannolikt en expansion av 
elintensiv industri). 

För att vara samhällsekonomiskt motive
rad måste subventionen lösa till exempel ett 
miljöproblem, eller rent allmänt ta hand om ett 
problem som marknadsekonomin inte kan han
tera, ett så kallat marknadsmisslyckande. Det 
ligger nära till hands att betrakta subventio
nen av förnybar energi som ett försök att bidra 
till en minskning av klimatproblemet. Allmänt 
sett är det dock bättre i ett samhällsekonomiskt 
perspektiv att angripa problemet med ett direkt 
styrmedel, i detta fall via prissättning av klimat
gaser. Om vi tar EU som exempel har vi redan 

ett styrmedel för energisektorns klimatpåver
kan, det finns redan ett tak för utsläppen via det 
antal utsläppsrätter som hanteras i handels
systemet EU ETS. Konsekvensen av detta är att 
subventionen inte kan påverka de totala utsläp
pen, givet det förutbestämda taket; de facto blir 
subventionskostnaden per kilo minskade koldi
oxidutsläpp oändligt stor – mer ineffektiv kan 
inte en subvention bli. Subventionerna kan i 
stället betraktas som ett sätt att nå ett förnybart 
energisystem, men det reser återigen frågan 
varför inte marknaden kan lösa detta problem 
på egen hand, givet att statsmakterna korrekt 
prissätter de negativa och ickeprissatta effek
ter som är förknippade med elproduktion. 

Någon måste betala för subventionerna 
av förnybar energi och för hushållen kan det i 
praktiken bli ganska kostsamt, vilket det tyska 
omställningsprogrammet Energiewende illu
strerar. Av det totala elpriset om 25 eurocent/
kWh som hushållen möter, är 6,5 eurocent/
kWh kostnaden för subventionen, vilket blir 
ungefär 25 miljarder euro per år.9

Empiri
I ett färskt arbete studeras det  europeiska elsy
stemet med fokus på de  ekonomiska konsek
venserna av nätinvesteringar.10

Elmarknadsmodulen i den modell som 
används är ytterst detaljerad vad gäller han
delsförbindelser och förnybar el. Data är från 
2012 och inkluderar bland annat elefterfrågan 
för alla årets 8 760 timmar, inklusive produk
tion av förnybar el på timbasis. Handel med el 
begränsas av kapacitetsrestriktioner. Modellen 
kombinerar sålunda ytterst detaljerad informa
tion kring elsystemet, med en representation av 
övriga delar av ekonomin. Elmarknadsmodeller 
tenderar att överskatta vinster av till exempel 
nätutbyggnad, då anpassningarna i övriga eko
nomin inte hanteras.

En nätutbyggnad med två målnivåer för 
2020 och 2030 simuleras. Resultaten visar att 
handelsvinsterna (på europeisk nivå) gör att 
investeringarna i nätförbindelser betalar sig 

9. Se EFI (2014). Detta är ingen fullständig beräkning av de 
samhällsekonomiska kostnaderna, då den exempelvis inte 
hanterar effektivitetsförlusten av höjda skatter. 

10. Abrell och Rausch (2015).

Subvention för 
att nå ett förny-
bart energisys-
tem?

Subvention för 
att minska kli-
matproblemet?
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relativt snabbt. Vad gäller elpriserna blir utfal
let precis som beskrevs ovan, en prisökning i 
”lågprisländer” och en sänkning i ”högprislän
der”, det vill säga en prisutjämning. Med fler 
förbindelser ökar Sveriges och Norges export, 
medan Danmark och Finland blir nettoimportö
rer (Sverige nettoexport beräknas öka med när
mare 20 TWh, vilket är ungefär 12 procent av vår 
elproduktion 2014). Modellen beskriver ock
så fördelningseffekter, de flesta länder tjänar på 
nätexpansionen, med undantag av bland annat 
Danmark (till del via minskad export och ett 
högre elpris). Ett annat intressant resultat från 
modellen är att vinsterna i elsektorn tenderar att 
gå hand i hand med förluster i andra sektorer. 

En expansion av handelsmöjligheterna 
innebär enligt simuleringarna sålunda välfärds
vinster i enlighet med traditionella handels
modeller, men innebär också att vårt elsystem 
blir känsligare för vad som händer på andra 
marknader. Subventionerna har också lång
siktiga effekter, då planerbar produktion, som 
kärnkraft, vattenkraft och fossilbaserad el, får 
svårare att konkurrera. Beräkningar för det 
finska elsystemet tyder på att en  expansion 
av vindkraft konkurrerar ut kärnkraft under 
”högpristimmar”, vilket innebär lägre kapaci
tetsutnyttjande i kärnkraft och försämrad lön
samhet.11

Konkurrenskraft på lång sikt
Om vi lyfter perspektivet till att betrakta kon
kurrenskraft på ett mer allmänt plan, det vill 
säga vi går utöver elmarknaden och ser utveck
ling på mycket lång sikt, finns en omfattande lit
teratur på området. I en rapport menar en av de 
mest framträdande ekonomerna med interna
tionell handel som specialitet, Victor Norman, 
att svensk tillverkningsindustri får svårt att 
överleva på sikt.12 Analysen tittar 50 år fram
åt i tiden, då Kina och Indien har mycket större 
betydelse för världsekonomin än i dag. Sverige 
förväntas ändå vinna på globaliseringen, då vi 
antas ha komparativa fördelar i kunskapsinten
siv produktion (ett argument som är intressant 
i ljuset av den diskussion som förts rörande den 

11. Kopsakangas och Svento (2013).

12. Björvatn, Norman och Orvedal (2008).

svenska skolan på senare år). 
Den modell som används är för aggrege

rad för att det skall gå att bryta ut konsekvenser 
för elintensiv industri. Ett femtioårsperspektiv 
är ändå kanske för långt för att göra menings
fulla förutsägelser om utveckling för elintensiv 
industri. Det pågår inom till exempel massa 
och pappersindustrin en kontinuerlig omvand
ling och på 50 års sikt kan de tekniska framsteg 
som görs på cellulosaområdet ha omvandlat 
denna industri på ett genomgripande sätt. Även 
teknisk utveckling på andra områden påver
kar industrin; vi ser redan idag hur efterfrå
gan på tidningspapper minskar på grund av 
ITutvecklingen. 

I nästa avsnitt diskuteras elmarknaden 
mer i detalj, bland annat som en inledning till 
avsnittet om empiriska illustrationer på sidan 
15, där en av analyserna gäller, som nämnts, 
just strukturomvandling, dock med ett kortare 
perspektiv, 5–10 år, snarare än 50 år. 

Elmarknaden
Ett elsystem består primärt av tre fysiska ele
ment: generatorer som omvandlar primär ener
gi till elektricitet, en distributionsapparat som 
transporterar el dit den används och slutligen 
apparater som omvandlar elektriciteten (till 
ljus, värme, motorkraft med mera). Det finns 
ett antal viktiga systemrestriktioner, vilka här
rör från den grundläggande fysik som beskriver 
elektricitet. Den mest grundläggande restrik
tionen är att produktion och konsumtion av el 
måste överensstämma i varje ögonblick. 

Ansvaret för elsystemets momentana 
effektbalans ligger för svensk del på Svenska 
kraftnät. Ett mått på effektbalans är frekvens; 
effektbalans innebär att inmatad produktion 
möter all förbrukning inklusive förluster i elnä
ten.13 

Energibalans definieras i detta samman
hang som skillnaden mellan årlig förbrukning 

13. För svensk del har frekvensen ett riktvärde på 50 Hz i 
ett intervall på +/ 0,1 Hz. Frekvenshållningen presenteras 
i realtid på Svenska kraftnäts hemsida, http://www.svk.se/
stamnatet/kontrollrummet/. Arbetet med att hålla elsys
temet i balans innehåller många andra tekniska detaljer. 
Förutom frekvenshållningen måste också spänningen (antal 
volt) ligga inom fastställda ramar. Se Svenska kraftnät 
(2015) för detaljer kring balansarbetet. 

Kontinuerlig 
omvandling av 
basindustrin.

Nätutbyggnad 
för handel med 
förnybar el 
gör vårt elsys-
tem känsligare 
och försvårar 
för planerbar 
elproduktion att 
konkurrera.
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och produktion (om förbrukningen är stör
re än produktionen importeras el och vice ver
sa). För svensk del har vi en situation där vi 
snabbt bygger ut ickeplanerbar produktion 
som vindkraft, medan planerbar produktion 
minskar. Vi tycks gå emot en stärkt energiba
lans (vi kan producera mer el per år totalt sett), 
men en försämrad effektbalans (det blir en stör
re utmaning för det svenska elsystemet att möta 
effektbehovet under den timme på året då vi 
använder mest el). 

Elmarknadens utveckling
Dagens elsystem har varit på plats under lång 
tid, i allt väsentligt under två olika regimer: en 
regim med Statens Vattenfallsverk som domi
nant aktör och en, från och med omreglering
en i januari 1996, mer marknadsbaserad regim 
där konsumenter fått större valmöjligheter. 
Före omregleringen bestämdes priserna på 
högspänd el indirekt via ett avkastningskrav på 
Vattenfallsverket, medan priserna på lågspänd 
el styrdes av den kommunala självkostnads
principen och dåvarande ellagens krav på ”skä
lig prissättning”. Prissättningen på högspänd el 
tycks innan omregleringen ha fungerat relativt 
väl, i meningen att priset på el var betydligt läg
re jämfört med ett monopolpris.14 

När Sverige omreglerade elmarknaden var 
syftet att bryta Vattenfalls dominerande posi
tion och bland annat ge konsumenter möjlig
het att välja leverantör. En annan princip var att 
skilja nätverksamhet, ett naturligt monopol15 
som regleras i särskild ordning, från elhandel 
och elproduktion, som kom att konkurrensut
sättas.

Marknadsplatser för el 
Norge var först i Norden med att skapa en 
marknadsplats för el. Sverige anslöt till denna 
marknadsplats, Nord Pool, 1996. Danmark till
kom 1998 och Finland 2000. På senare år har 
även baltländerna tillkommit. 

Norge har nästan enbart vattenkraft i sin 

14. Se SOU 2005:4, kapitel 5.2–5.3.

15. Av naturliga kostnadsskäl har varje användare bara 
tillgång till ett elnät, det blir för dyrt för en annan aktör att 
bygga ett konkurrerande elnät. Naturliga monopol finns på 
ett flertal områden när styckkostnaderna faller med produk
tionsvolymen.

kraftportfölj, medan Sveriges domineras av vat
ten och kärnkraft. Finland äger en något mer 
diversifierad portfölj med ett större inslag av 
fossila bränslen. Danmark har störst inslag av 
fossilt, dock med en snabbt växande vindkapa
citet. När dessa länder slog sig samman och 
bildade en gemensam marknad, fick vi på total
nivå en annorlunda produktionsmix och där
med en kostnadsstruktur som skiljde sig från de 
inhems ka marknaderna.

Nord Pool
Den nordiska elhandelsplatsen Nord Pool var 
den första internationella elbörsen. Avsikten 
var i grund och botten att skapa en konkur
rensmarknad för el. I stället för att priset sattes 
nationellt var tanken att skapa en marknads
plats som om marknaden fungerade väl skul
le ge ett pris motsvarande marginalkostnad, det 
vill säga kostnaden för den sista eller marginel
la enheten (kWh).

På grund av subventionerna till förny
bar elproduktion kan priset på el till och med 
bli negativt, vilket vi också observerat på sena
re tid. Om priset är noll är elproduktion givet
vis inte någon lönsam investering. För svensk 
del framhölls att den nya elmarknaden skulle 
se till att endast de lönsamma investeringarna 
genomfördes (”överinvesteringar” skulle där
med kunna undvikas). 

Den nordiska elmarknaden består av två 
delar: en fysisk del, Nord Pool Spot, som ägs av 
Svenska kraftnät och dess motsvarigheter i de 
andra deltagarländerna, och en finansiell del 
(ägare: Nasdaq Commodities), där man hand
lar i finansiella instrument. På den finansiel
la marknaden kan de som behöver el prissäkra, 
och andra aktörer spekulera i priset på el.16 På 
den fysiska marknaden handlar elproducenter, 
stora elförbrukare och elhandlare på en ”dagen 
före”marknad som organiseras av Nord Pool 
Spot, den så kallade Elspotmarknaden. Köp 
och säljbud läggs före klockan 12.00 för varje 
timme efterföljande dag.17 

16. Kungälvs kommun är ett exempel på en aktör som aktivt 
använder de olika möjligheter som dagens elmarknad ger 
när det gäller prissäkring. Min bild av hur elintensiv industri 
agerar är att vissa tecknar långa prisavtal (till exempel 
aluminiumsmältverket Kubal), medan andra har en mer 
blandad strategi, där en viss del prissäkras. 

17. På senare tid har det diskuterats om denna struktur 

Stärkt energi-
balans, men 
försämrad ef-
fektbalans.

Från Statens 
Vattenfallsverk 
till dagens mer 
marknadsbase-
rade regim.

Subventioner på 
förnybart kan 
göra elpriset 
negativt.
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”Dagen före”marknaden är komplette
rad med en ”inom dagen”marknad, Elbas, som 
ger producenter och konsumenter möjlighet 
att justera kontrakt en timme innan leverans
timmen (då förutsättningar kan ha ändrats, till 
exempel överraskande förändringar av väder 
och vind). Volymen motsvarar några procent av 
Nord Pool Spot. 

Det finns också en tredje marknad, reg
lerkraftmarknaden, där Svenska kraftnät tar 
in bud från både utbud och efterfrågesidan 
utifrån behovet av reglerkraft (för upp eller 
nedreglering). Merparten av buden till regler
marknaden för uppreglering utgörs av vatten
kraftverk som står stilla. Nedreglering kan till 
exempel ske genom att ett vattenkraftverk stop
pas. Jag återkommer nedan till vattenkraftens 
betydelse i reglerarbetet.

Fakta om el: produktion, användning  
och pris18

I Sverige används ungefär 140 TWh el årligen, 
vilket är en hög siffra internationellt om den 
ses i förhållande till befolkning.19 Den nivån har 
varit stabil ett antal år, den snabba öknings
takten i elanvändning kom att brytas under 
1990talet. 

Vattenkraftsepoken avslutades i prakti
ken vid 1970talets början, då vi inledde en 
period med snabb utbyggnad av kärnkraft. 
Vattenkraften producerar ett normalår 67 TWh, 
med en spridning på cirka 51–79 TWh, beroen
de på torrår eller våtår. Kärnkraften har bidragit 
med i genomsnitt 53 TWh per år. Vindkraften 
har gjort ett snabbt intåg från en mycket blyg
sam andel om cirka 1 promille 1997 till 7 procent 
2014 (och 10 procent 2015). Räknat från 1974 
har elproduktionen fördubblats, från cirka 80 
TWh till dagens närmare 160. Ökningstakten 
var särskilt intensiv när Sverige ”gick ned
för oljeberget” under 1970 och 1980talen, en 
politik som bland annat innebar att hushållens 
uppvärmning i allt högre utsträckning kom att 

behöver förändras, eftersom det ökade inslaget av ickepla
nerbar produktion kräver större anpassningsförmåga.

18. För källor till de siffror som redovisas i detta avsnitt, se 
figur 1. 

19. Sverige hamnar på en 6:e plats i världen på en lista 
över elförbrukning per capita, enligt www.svenskenergi.se/
elfakta/Elanvandning. 

baseras på el, snarare än fossila bränslen; även 
industrin substituerade fossila bränslen mot el. 

När det gäller installerad kapacitet har vi 
nu en utveckling där vind och sol ökar. Sedan 
år 2000 har den installerade kapaciteten vux
it totalt sett. En kall vinterdag kan effektutta
get i Sverige gå uppemot 27 000 MW, vilket 
befintlig kapacitet tycks klara utan större pro
blem. Momentant beror dock möjligt uttag i det 
svenska elsystemet på driftsituationen i kärn
kraften, den hydrologiska balansen samt hur 
mycket det blåser. Man bör dock komma ihåg 
att det kommer att finnas allt bättre möjlighe
ter till import av el, det är inte endast vår inter
na effektbalans som är avgörande.

Återstår så att se hur elpriset utveck
lats över tid. Elpriset varierar över dag, vecka, 
månad och säsong. Det elpris som avses här 
är Nord Pools spotpris, som skiljer sig från det 
pris konsumenterna betalar, främst på grund av 
skatter. Det framgår av figur 1 att elpriset efter 
omregleringen 1996 inledningsvis sjönk, var
efter det trendmässigt steg fram till 2010 (dock 
med väsentliga variationer). Det finns en tyd
ligt nedåtgående trend i elpriset från 2010. Det 
betyder inte nödvändigtvis att elen blivit bil
ligare för hushållen, eftersom det tillkommer 
skatter och olika avgifter.20 2015 var spotpriset 
ungefär 20 öre i genomsnitt, det lägsta sedan år 
2000.21 Förklaringen är främst det milda väd
ret, hög vattentillrinning och en ökad vind
kraftsproduktion.

Figur 1 sammanfattar diskussionen ovan. 
En slutsats som kan dras är att vi får en allt stör
re produktionskapacitet, samtidigt som efter
frågan är relativt stabil. Energimyndigheten 
bedömer att efterfrågan håller sig på unge
fär samma nivå som i dag fram till 2025.22 Allt 

20. I löpande priser har priserna för hushållskunderna 
snarare stigit om vi med elpris menar el + nät + elcertifikat 
+ elskatt och moms. Förbrukare med en årlig konsumtion 
om <1 000 kWh betalade 270 öre/kWh juli–december 
2007 och 322 öre samma period 2015. För hushåll med 
en årskonsumtion större än 15 000 kWh är motsvarande 
siffror 114 respektive 125 öre. Källa: http://www.scb.se/sv_/
Hittastatistik/Statistikefteramne/Energi/Prisutveckling
eninomenergiomradet/Energipriserpanaturgasoch
el/24719/24726/.

21. Data från http://www.nordpoolspot.com/historical
marketdata/, månadsmedelvärden. 

22. Svenska kraftnät (2015, s. 44). IVA har nyligen presen
terat en rapport, som hävdar att elanvändningen i framtiden 
(2030–2050) kommer att ligga i intervallet 128–165 TWh, 
se IVA (2016).

Fördubblad 
elproduktion 
sedan oljekrisen 
1974.

Installerad ka-
pacitet har vuxit 
och kalla vin-
terdagar verkar 
klaras av.

Nedåtgående 
trend i elpriset 
från 2010.
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Figur 1. Produktion (GWh), användning (TWh), installerad kapacitet (MW) och elpris (öre/kWh).
Källor: SCB, Energimyndigheten och Nord Pool.
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annat lika, är det svårt att se annat än att vi får 
en prispress nedåt på kort sikt. På lång sikt 
är bilden av olika skäl mer komplex (elmark
nadens internationalisering, nedläggning av 
svensk kärnkraft samtidigt som den finska 
kärnkraften byggs ut etc.).

Elprisets bestämningsfaktorer
Jämfört med priset på varor som handlas på 
andra råvarumarknader är det väl känt att elpri

set i allmänhet varierar mer. Det gäller även 
om vi jämför med finansiella instrument som 
aktier och obligationer.23 Det finns ett fler
tal förklaringar till varför just elpriset varie
rar så markant och det är naturligt att betrakta 
efterfråge och utbudsförhållanden för att för
stå prisvariationerna, eftersom de tillsammans 
bestämmer priset. 

23. Weron (2006, s. 26).

Troligt med fort-
satt press nedåt 
på elpriset.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ja
n-

96
se

p-
96

m
aj

-9
7

ja
n-

98
se

p-
98

m
aj

-9
9

ja
n-

00
se

p-
00

m
aj

-0
1

ja
n-

02
se

p-
02

m
aj

-0
3

ja
n-

04
se

p-
04

m
aj

-0
5

ja
n-

06
se

p-
06

m
aj

-0
7

ja
n-

08
se

p-
08

m
aj

-0
9

ja
n-

10
se

p-
10

m
aj

-1
1

ja
n-

12
se

p-
12

m
aj

-1
3

ja
n-

14
se

p-
14

m
aj

-1
5

Månadsmedelvärde system öre/kWh Årsmedelvärde system öre/kWh

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vattenkraft Kärnkraft Kondens Kraftvärme

Industriellt mottryck Gasturbiner Vindkraft Solkraft

Installerad kapacitet (MW)

Elpris (öre/kWh)



10   

Efterfrågan 
Efterfrågan på el är en så kallad härledd efter
frågan – vi använder olika varor och tjäns
ter som förbrukar el. Detta har betydelse för 
hur en prisförändring påverkar efterfrågan. 
Priskänsligheten på kort och lång sikt skiljer 
sig åt, därför att elanvändningen ofta är kopp
lad till en kapitalstock (till exempel ett kylskåp, 
en diskmaskin eller en pappersmaskin) och det
ta gör att det tar tid att anpassa sig till en elpris
ändring. Åtminstone på kort sikt är efterfrågan 
prisokänslig, empiriska studier tyder på att 
pris elasticitet är svagt negativ men klart stör
re än 1. På längre sikt är efterfrågan känsligare, 
och priselasticiteten kanske 1; studier på områ
det ger högst varierande resultat. Efterfrågan 
bestäms också, för hushållens del, av inkomst. 
Här råder en ännu större osäkerhet kring efter
frågans inkomstelasticitet. En rimlig bedöm
ning ger vid handen att inkomstelasticiteten är 
ungefär 1 på lite längre sikt (på kort sikt är den 
betydligt lägre).24 

Utbud
Det enklaste sättet att förstå hur utbudet av el 
formas är att betrakta ett planeringsproblem 
där man med de olika tillgängliga produktions
slagen skall, vid en given tidpunkt, producera 
en given mängd el till lägsta kostnad. Det inne
bär att de kraftslag som har lägst rörlig kost
nad, vind och sol, kommer in först, varefter 
vattenkraft, kärnkraft och så vidare kommer in 
i sy stemet efter behov. Det ger en trappstegsfor
mad kurva som i litteraturen kallas merit order 
curve, vilken illustreras för det nordiska syste
met i figur 2. 

På lång sikt är alla produktionsfaktorer rör
liga och för investeringsbeslutets del är den 
långsiktiga marginalkostnaden relevant.25 I 
genomsnitt, sett över tid, kommer priset på el 
att vara lika med den långsiktiga marginalkost
naden i ett effektivt dimensionerat elsystem. Ett 
annat sätt att se på investeringsbeslutet är att 
det på lång sikt tillkommer ny kapacitet så länge 

24. En översikt av litteraturen, med fokus på hushållens 
elefterfrågan, ges i Kriström (2013).

25. Eftersom alla produktionsfaktorer ger samma av
kastning i en långsiktig jämvikt, kommer den långsiktiga 
marginalkostnaden att vara samma som den långsiktiga 
genomsnittskostnaden. 

som investeringen är lönsam, vilket innebär 
att elpriset konvergerar mot långsiktig genom
snittskostnad (”noll vinst”).26

Marknad 
På marknaden möts efterfrågan och utbud och 
i standardmodellen ger den ett jämviktspris. 
Efterfråge och utbudskurvorna skär varandra 
i vad som på elmarknaden kallas ett priskryss. I 
avsaknad av flaskhalsar blir detta jämviktspris 
det så kallade systempriset; det motsvarar elpri
set som vi skulle ha på den nordiska marknaden 
om vi kunde bortse från kapacitetsrestriktioner 
i överföringen av el. Detta pris maximerar ock
så välfärden i termer av så kallat konsument 
och producentöverskott; de algoritmer som 
används på elmarknaden är konstruerade så att 
de finner det pris som maximerar summan av 
producent och konsumentöverskott.27

Den nordiska marknaden är sedan 2011 
indelad i ett antal prisområden, där Sverige är 
delat i fyra prisområden. Det finns ett produk
tionsöverskott i norr, som exporteras söderut. 
Indelningen i prisområden avspeglar flaskhal
sar i elnäten och är tänkt att stimulera utbygg
nad av elproduktion där priserna är högre 
(nätoperatörerna får också ett incitament att 
investera i näten). 

Flaskhalsar har stor betydelse när elnätet 
är ansträngt. Exempelvis var spotpriset i söd
ra Norge runt 40 öre under den extrema sven
ska högprisdagen i december 2009, då vårt pris 
var närmare 14 kronor/kWh.28 En förklaring 

26. Resonemanget gäller även om det finns begränsningar 
i tillträdet. I ett sådant fall uppstår en knapphetsränta, 
som då ingår i kalkylen. Det finns givetvis en mängd andra 
aspekter på investeringsbeslut som vi inte kan gå in på här, 
till exempel odelbarheter.

27. Om vi köper en vara/tjänst, är vår betalningsvilja större 
än priset vi fick betala (annars skulle vi inte köpa varan/
tjänsten) – vi gör ett överskott. Genom att summera dessa 
överskott över köparna, får vi konsumentöverskottet på 
marknaden för en given kombination av kvantitet och pris. 
Om vi säljer en vara/tjänst till ett givet pris, gör vi också ett 
överskott (i förhållande till vad det kostade att producera 
just den varan/tjänsten, det vill säga marginalkostnaden), 
eftersom vi annars skulle avstått från transaktionen. Genom 
att summera dessa överskott över säljarna, för en given pris/
kvantitetkombination, får vi en typ av vinstmått som kallas 
producentöverskott. Det pris som maximerar summan av 
konsumenternas och producenternas överskott är markna
dens jämviktspris. Se Johansson och Kriström (2015) för en 
detaljerad förklaring till varför detta i sin tur kan betraktas 
som ett välfärdsmått.

28. Det extremt höga elpriset gällde även i Finland, Själ
land och norra Norge. Kapaciteten i svensk kärnkraft var 
begränsad (fyra reaktorer var under revision och Oskars

Efterfrågan på el 
är prisokänslig 
på kort sikt.

Utbudet av el 
styrs av rörliga 
kostnader; vind 
och sol kommer 
först, sedan vat-
tenkraft osv.
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till prisskillnaden var att överföringskapacite
ten mellan Sverige och södra Norge var starkt 
begränsad (skälet till detta är omtvistat, en 
hypotes som framförts är att man ville skydda 
kunder i södra Norge från prisstegringen). 

Figur 2 ger en beskrivning av den nordis
ka elmarknaden 2010, kalibrerad för en nor
malefterfrågan om cirka 380 TWh och ett pris 
på 53 öre/kWh. Priser och kvantiteter har valts 
för att illustrera ett år då kolbaserad kraft är 
prissättande. Vindkraft har en negativ margi
nalkostnad, då subventioner är inräknade; i 
figur 2 står den för 10 TWh av produktionen. 
Priselasticiteten är satt till 0,3 (i jämvikt). 
Elpriset i figur 2 kan betraktas som ett vägt 
medelvärde av de timvisa priserna, viktat med 
hänsyn till efterfrågans, och produktionens, 
fördelning över året. 

Eftersom elpriset sätts per timme, kan man 
tänka sig att vi i praktiken har en figur för var
je timme. För varje drifttimme får vi ett system

hamn 3 gick inte för fullt). För svensk del gällde det extremt 
höga priset en timme (klockan 16–17), spotpriset var 
ungefär 2,64 kronor/kWh i genomsnitt den dagen. De flesta 
hushållskunder, för att inte säga nästan alla, har dock inte 
timupplösning i sina kontrakt, utan priset beräknas utifrån 
ett månadssnitt.

pris som avspeglar utbudet och efterfrågan för 
just den timmen.

Som framgår av figur 2 är vattenkraft och 
kärnkraft de dominerande kraftslagen på den 
nordiska marknaden.29 Kolkraftkapaciteten 
finns (för valt år) främst i Danmark och 
Finland; den beräknas ha ungefär samma mar
ginalkostnad som biomassabaserad el (till 
exempel från ett värmekraftverk). Naturgas 
har här den högsta marginalkostnaden. I prak
tiken tillkommer även oljeeldade kraftverk. 
På kort sikt är efterfrågan prisokänslig, vilket 
i figur 2 innebär att efterfrågekurvan blir kraf
tigt lutande (om efterfrågekurvan är helt ver
tikal påverkas inte kvantiteten alls av priset). 
Konsekvensen av detta är att en förändring på 
utbudssidan direkt slår igenom i förändrade 
priser utan att efterfrågad kvantitet nämnvärt 
förändras. Det är alltså ett sätt att förstå snabba 
svängningar i elpriset. 

I litteraturen studeras företrädesvis efter
frågans priskänslighet ”på kort sikt”, det vill 
säga vid given kapitalstock, enligt diskussio
nen kring härledd efterfrågan ovan. På senare 

29. I denna förenklade bild är inte alla kraftslag inritade.

Figur 2. Illustration av den nordiska elmarknadens utbuds- och efterfrågeförhållanden.

Källa: Grunddata avseende kapacitet och kostnader är hämtade från Brännlund, Karimu och Söderholm (2012). 
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tid har studier gjorts med hjälp av exceptio
nellt detaljerade data på hushållsnivå, där efter
frågan följs i tiominutersintervall. Resultaten 
tyder på att hushållen är ganska obenägna att 
ändra sina levnadsvanor på ett avgörande sätt 
(helt enkelt därför att besparingen i kronor räk
nat inte blir så stor). 

Konkurrensfrågor
På den nordiska elmarknaden finns ett bety
dande samägande med ett fåtal dominerande 
aktörer, vilket har lett till en debatt om huru
vida det verkligen är en konkurrensmarknad. 
Det är dock svårt att observera om det finns 
strategiskt beteende på en marknad med stort 
inslag av vattenkraft, då en inskränkning av 
produktionen kan vara en naturlig reaktion på 
ändringar av (förmodade) hydrologiska förut
sättningar.30 Det finns sätt att komma runt det
ta mätproblem med ekonometriska metoder. 
Färska forskningsresultat antyder att begräns
ningar i överföringskapacitet gör att aktörer 
som äger vattenkraft kan påverka marknaden.31 
Observationer av den svenska kärnkraftens 
låga kapacitetsutnyttjande relativt den finska 
har vidare tagits till intäkt för att det kan fin
nas inslag av strategiskt beteende. Jag menar 
dock att man på basis av de många studier som 
gjorts kring konkurrens på elmarknaden finner 
tillräckligt med stöd för tanken att elmarkna
den är en fungerande konkurrensmarknad. De 
låga elpriserna under 2015 motsäger inte heller 
denna hypotes. Som tidigare påpekats kommer 
även marknadsutvidgningen att stärka konkur
rensen. 

Marknadsutvidgning
Det har sedan länge funnits elförbindelser mel
lan Sverige och några av de nordiska länderna 
(till exempel en sjökabel mellan Danmark och 
Sverige invigd 1965). Dessa förbindelser fanns 
alltså innan vi fick en nordisk elmarknad. 2015 
var ett rekordår för svensk export av el, netto
exporten var (enligt Svensk Energi) 22,5 TWh, 
varav 17 TWh gick till Finland. Exakt hur det ser 
ut i ett givet ögonblick beror på specifika mark
nadsförutsättningar, inte minst den hydrolo

30. Amundsen och Bergman (2006).

31. Mirza och Bergland (2012).

giska situationen. På timbasis kan det även i 
en allmän importsituation ske viss export vissa 
timmar. Allmänt sett sker den största handeln 
mellan de nordiska länderna i dagsläget. 

När EU:s system för handel med utsläpps
rätter sjösattes under 2005 steg vårt elpris, 
trots att vårt elsystem är dominerat av vatten 
och kärnkraft, och produktionskostnaden på 
marginalen blev högre (kolbaserad el är dock 
inte prissättande varje timme). Som framgår av 
figur 2 är det marginalkostnaden för ”den sis
ta enheten” som sätter priset. Notera att elpri
set inte behöver stiga precis med priset på 
utsläppsrätter. En tumregel som används är att 
drygt hälften av en prisökning på utsläppsrätter 
slår igenom på spotpriset.32

Att elpriserna stiger som en konsekvens 
av utsläppshandeln är fullt naturligt, det är en 
del av ekonomins sätt att anpassa sig till ett för
ändrat pris på koldioxid. Det leder för långt att 
penetrera kompensationsfrågan i detalj här, 
men andra EUländer med elintensiv industri 
kan komma att kompensera för indirekta pris
höjningar på el.

Elpriserna kommer under alla förhållanden 
att, på ett eller annat sätt, påverkas av stärkta 
utlandsförbindelser. Svenska kraftnät har nyli
gen presenterat en tioårsplan (2016–2025) för 
investeringar i det svenska stamnätet. Från att 
ha legat på en nivå cirka 400 miljoner kronor 
per år, kommer investeringar i stamnätet att 
uppgå till mellan fyra och fem miljarder kronor 
årligen. Investeringarna gäller såväl underhåll 
som nyinvesteringar. Den omfattande utbygg
naden av förnybar elproduktion och utveckling
en mot en integrerad europeisk elmarknad är 
huvudförklaringar till detta. 

Integrationsarbetet är omfattande och 
innefattar inte bara stärkta nätförbindelser. 
Exempelvis är 85 procent av den europeis
ka elkonsumtionen ”priskopplad”, det vill säga 
har gemensam prisberäkning, från Finland i 
nordost till Portugal i sydväst, vilket innebär 
att marknadspriser och volymer beräknas med 
samma marknadsalgoritm. Det är ett av ste
gen på vägen mot en harmoniserad europeisk 
elmarknad. 

32. Se till exempel Hill och Kriström (2005) och Sweco 
(2015) för en diskussion kring detta. 
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När länderna sammankopplas alltmer, får 
åtgärder i land A konsekvenser för land B på ett 
långt mer tydligt sätt än tidigare. En satsning i 
land B på ickeplanerbar produktion (till exem
pel vindkraft) kan innebära en ökad efterfrågan 
på planerbar produktion från land A, vilket i sin 
tur till exempel ger miljökonsekvenser i land A 
(via till exempel vattenkraft). Den integrations
process som nu pågår påverkar elmarknaden på 
mer än ett sätt, men har alltså även konsekven
ser utanför denna.

Skatter 
El tillhör de högst beskattade (i procent) varor
na för svensk del, samtidigt som elen ingår i 
en komplex energibeskattning med allehanda 
undantag och specialregler. En elskatt per enhet 
på elkonsumtion gör att det blir en skillnad 
mellan vad elproducenter erhåller, nettopri
set, och vad konsumenten betalar, bruttopri
set. Även om priset på el skulle råka vara noll 
på Nord Pool, skulle de flesta hushåll och före
tag 2015 i Sverige betala en punktskatt på 29,40 
öre/kWh (19,40 öre/kWh för vissa kommu
ner i norra Sverige, så kallad Norrlandsskatt, 
samt undantag för viss industri) exklusive 
moms. Finansieringen av elcertifikatssyste
met i Sverige betraktas inte som en skatt i van
lig mening, även om vi konsumenter kan avläsa 
kostnaden för denna subvention till förnybar 
produktion direkt på vår elräkning.

En statlig utredning har nyligen föresla
git att Norrlandsskatten på el skall slopas, så 
att elskatten inte varierar geografiskt. Däremot 
anser utredningen att datacenterbranschen bör 
få en lägre elskattesats.33 Motivet för undanta
get är att bevara ”konkurrenskraft” i såväl data
center som i konkurrensutsatt industri. Det 
finns andra undantag från den allmänna skat
tesatsen, till exempel vad gäller ”el som förbru
kats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat 
spårbundet transportmedel”. Undantaget inne
bär en elskatt på 0,5 öre/kWh. 

På elproduktionssidan återfinns ett fler
tal skatter och avgifter, där de viktigaste utgår i 
form av fastighetsskatt på elproduktionsanlägg

33. SOU 2015:87. Utredningens förslag kommer dock med 
all sannolikhet inte att genomföras, se Finansdepartementet 
(2016). 

ningar och effektskatt på kärnkraftsreaktorer; 
de skatterna uppskattas ge ungefär 6,5 miljar
der respektive 4,5 miljarder kronor år 2015.34 
De ger en påverkan på längre sikt via (utebliv
na) investeringar, men inte på produktionen 
kortsiktigt, eftersom de inte påverkar marginal
kostnaderna. På kort sikt måste företaget betala 
de fasta kostnaderna, oavsett om det produce
rar eller ej. 

Den totala effekten av skatter och avgif
ter på energi gör att skillnaden mellan produ
cent och konsumentpris kan bli betydande. 
Exempelvis betalade en elkund 51 öre/kWh rör
ligt elpris från Vattenfall under sensommaren 
2015, vilket elhandlarna betalade 11 öre/kWh 
för på Nord Pool Spot, och om man räknar in 
fastighetsskatten på vattenkraft (2,8 procent), 
återstod 2 öre/kWh för en vattenkraftsprodu
cent.35

 Skatter och subventioner på elproduk
tion ger totalt sett, enligt Swecos beräkning
ar, att vattenkraft och kärnkraft belastas med 
9 respektive 8 öre netto per producerad kWh, 
medan solkraft erhåller minst 100 öre/kWh 
i stöd och vindkraften 16–49 öre/kWh, bero
ende på om den är storskalig eller ”egenan
vänd, småskalig”.36 Dessa skatter/subventioner 
påverkar elmarknaden redan i dag på ett tyd
ligt sätt; de samhällsekonomiska kostnaderna 
för detta val av skatter är veterligen inte utred
da, men det är en ytterst angelägen forsknings
uppgift.

Regleringar
Förutom skatter och subventionssystem, finns 
flera andra viktiga regleringar och direktiv som 
kan komma att påverka vår elmarknad på sätt 
som inte är helt klarlagda i dag, Jag väljer att 
lyfta EU:s vattendirektiv, vilket ställer krav på 
vattenkvaliteten (i vid bemärkelse, så  kallad 

34. För detaljer kring skatter och avgifter på elproduk
tion, se Sweco (2015, tabell 1, s. 5). Siffror på skatteintäkter 
kommer från Sweco (2015, s. 6–7). En viktig detalj är att 
fastighetsskatten som träffar vattenkraften är en funktion 
av intjäningsförmåga; lägre elpris ger exempelvis (allt annat 
lika) en lägre skatt. 

35. Enligt Fredrik Karlsson, Fortum Sverige, Enköpings
posten 20151001, är 51 öre = 10 öre (moms) + 30 öre 
(energiskatt) + 11 öre (till producent). Med en fastighetsskatt 
på 9 öre återstår 2 öre till en vattenkraftsproducent. I dessa 
siffror tycks elcertifikat vara inbakade. För konsumenten 
tillkommer nätavgifter.

36. Enligt Sweco (2015, s. 74).
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”god miljöstatus”). Energimyndigheten och 
Havs och vattenmyndigheten har tillsammans 
tagit fram en nationell strategi för att göra pri
oriteringar mellan energi och miljö.37 Strategin 
redovisar bland annat vilka åtgärder som bör 
vidtas i olika avrinningsområden. Ett syfte med 
prioriteringsarbetet är att nå ”god miljöstatus” 
i de flesta av Sveriges vattendrag utan att för 
den skulle påverka vattenkraften alltför mycket. 
Storleksordningen 1 procent av elproduktionen 
kan komma att beröras.

En viktig fråga i detta sammanhang är vil
ka kraftverk som kommer att beröras (enligt 
Svensk Energi har vi drygt 2 000 vattenkraft
verk i Sverige, de flesta små). Sveriges 208 stora 
vattenkraftverk står för 94 procent av elproduk
tion i vattenkraften och har stor betydelse för 
den automatiska frekvensregleringen; de står 
för all manuell frekvensreglering.38 Hur de stora 
kraftverken påverkas har då direkt betydelse för 
reglerarbetet. Men även små miljöåtgärder kan 
ha betydelse för reglerförmågan. Metodiken 
för att beräkna hur många ”små” miljöåtgärder 
skall läggas ihop till en total påverkan på vatten
kraftens reglerförmåga är inte fullt utvecklad; 
ett arbete pågår inom Svenska kraftnät kring 
detta. I problematiken ligger också ett antal 
komplexa juridiska spörsmål gällande möjlig
heter för det offentliga att ta vattenresurser i 
anspråk, givet befintliga vattendomar. 

Forskning kring elprisets 
bestämningsfaktorer

Elprisets viktigaste bestämningsfaktorer (på 
Nord Pool Spot) är, enligt litteraturen: ekono
mins efterfrågeläge, hydrologisk balans, koldi
oxidpris och fossila bränslepriser, kärnkraftens 
driftläge samt temperatur. För terminspriset 
tycks marginalkostnaden för kolkraftbaserad 
el vara central. Det råder delade uppfattning
ar om hur viktiga subventioner av ickeplaner
bar elproduktion är för elpriset, mer om detta 
nedan.39 

37. Havs och vattenmyndigheten (2014).

38. Energimyndigheten (2014).

39. För en översikt, med fokus på hur satsningen på förny
bar el påverkar elpris, se Würzburg, Labandeira och Linares 
(2013). Översikten gäller dock företrädesvis inte Nord Pool, 
men slutsatsen är att priset på el påverkas av subventio
nerna till förnybar el. 

I ett svenskt beräkningsexempel används 
två ekonometriska modeller, en med konsu
mentpris och en där punktskatter och moms 
är exkluderade.40 Modellernas förklarings
variabler inkluderar (i) kolpris, (ii) årsneder
börds och temperaturdata, (iii) kärnkraftens 
tillgänglighet samt (iv) BNP, det vill säga efter
fråge och utbudspåverkande variabler. Till 
detta läggs en variabel för att fånga upp omreg
leringen av elmarknaden 1996. Resultaten 
visar att högre kolpris och ökad BNP leder till 
ett högre elpris, ökad temperatur/nederbörd/
kärnkraftsproduktion ger däremot en nega
tiv påverkan. Då marknaderna för kol, natur
gas och olja inte ser ut att vända på kort sikt, ger 
det ytterligare stöd för tanken att elpriserna blir 
fortsatt låga framöver, allt annat lika. Då övri
ga Europas elsystem är långt mer fossilbero
ende än vårt, betyder detta också att elpriserna 
där inte pressas uppåt av högre priser på fossila 
bränslen. I sin tur har denna utveckling betydel
se för vår elintensiva industris relativa konkur
renskraft. 

Alla förklaringsvariabler i den statistiska 
modellen är statistiskt signifikanta, med undan
tag för effekterna av omregleringen. Detta är i 
sig ett intressant resultat i ljuset av den intensi
va diskussion som varit kring omregleringens 
effekter på elpriset.

Påverkar satsningen på förnybart elpriset?
Enligt Energikommissionens (2016) analys är 
den ”huvudsakliga förklaringen” till dagens låga 
elpris att bränsle och koldioxidpriserna är låga. 
Däremot anses utbyggnaden av förnybar pro
duktion ”än så länge” ha haft ”liten påverkan” 
på elpriset. Dagens priser förväntas ligga kvar 
till 2020, men stiger uppemot 45–55 öre 2045, 
enligt Energikommissionens huvudscenarier. 
Ekonomisk teori ger vid handen att elprisernas 
variation ökar med stigande inslag av ickepla
nerbar produktion. Energikommissionen förut
ser också högre prisvariation, men förmodar att 
den dämpas av en ökad efterfrågeflexibilitet. 

Hirth (2016) menar i stället att den vikti
gaste förklaringen till de svenska elprisernas 
utveckling 2010–2015 är just satsningen på för
nybar produktion, fossilpriserna är således av 

40. Brännlund, Karimu och Söderholm (2012). 
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underordnad betydelse. Hirths analys kan för
stås utifrån figur 2. De två huvudförklaring
arna är att vi på utbudssidan har fått ett ökat 
inslag av vind och solel, samtidigt som efter
frågan minskat. Prispressen nedåt motverkas 
av en ökning av exportefterfrågan (väsentligen 
på grund av prisskillnader mellan Sverige och 
Finland). Prisfallet från drygt 50 öre 2010 till 
ungefär 20 öre 2015 delas upp i effekter av (här 
avrundade): sjunkande utsläppsrättspris (5 
öre), tillväxt i förnybar el (20 öre), vattentill
gång (10 öre), efterfrågeminskning (20 öre) 
samt tillväxt i fossilt (10 öre), vilket motverkas 
av ökad exportefterfrågan (+35 öre) (samt någ
ra övriga faktorer, till exempel minskning av 
kärnkraftsproduktion).

Olika empiriska angreppssätt ger såle
des olika resultat när man försöker sortera de 
enskilda faktorernas betydelse för elpriset. 
Slutsatsen att satsningen på förnybar el redan 
i dag påverkar elpriser är dock robust, även om 
det finns varierande resultat kring styrkan av 
denna effekt. 

Empiriska illustrationer
Detta avsnitt ger två illustrationer av rappor
tens tema. Jag inleder med att titta på indu
strins konkurrenskraft, med fokus på den 
elintensiva delen, där den mest elkrävande, 
pappers och massaindustrin, specialstuderas. 
Jag tar sedan ett helhetsgrepp över ekonomin 
och använder en beräkningsbar allmän jäm
viktsmodell för att simulera konsekvenser av 
förändrade importpriser och fortsatt förstärk
ning av elnäten mot omvärlden.  

Elanvändning inom industrin
Industrin använder ungefär en tredjedel av 
den el som genereras i Sverige, eller ungefär 50 
TWh. Den elintensiva industrin förbrukar 40 
TWh, varav 8 TWh är interngenererad; massa 
och pappersindustrin står för ungefär hälften av 
förbrukningen. Sett över hela industrin är kost
nadsandelen (2008) för el ungefär 5 procent, 
medan arbetskraftskostnadens andel är unge
fär 70 procent.41 Järn och stål (11 procent) och 

41. Data från Brännlund och Lundgren (2012) gällande 
2008.

massa och papper (22 procent) är de enda sek
torer där kostnadsandelen för el ligger över 10 
procent i genomsnitt. Motsvarande siffror för 
2004 ger betydligt lägre elkostnadsandelar för 
de mest elförbrukande sektorerna.

Sedan slutet av 1980talet har elanvänd
ningen inom industrin varit relativt konstant, 
samtidigt som förädlingsvärdet ökat, det vill 
säga det har skett en betydande effektivisering. 
Det gäller även massa och pappersindustrin, 
den dominerande förbrukaren, men av den el 
som används där är, som nämnts, 28 procent 
interngenererad. Det gör att det blir något mer 
komplicerat att reda ut hur den industrin påver
kas av elprisändringar. 

I två mycket detaljerade ekonometriska 
studier42 används anläggningsdata 1990–2008 
för tillverkningsindustrin för att studera konse
kvenser av elprisändringar. Resultaten av den 
ekonometriska modelleringen tyder överlag på 
att effekterna av elprisändringar på produktion 
och sysselsättning är relativt små, se tabell 2.

Sannolikt är detta en konsekvens av att 
den ekonometriska analysen ger genomsnitt
liga effekter, det vill säga hur det genomsnittli
ga företaget i en given bransch påverkas av en 
elprisförändring. Då den genomsnittliga kost
nadsandelen för el i en given bransch inte är 
särskilt hög, kan man inte heller vänta sig att det 
blir särskilt stora effekter av en prisändring. Det 
är dock intressant att sätta förstoringsglas på 
data och studera fördelningen av kostnadsan
delarna i mer detalj. Eftersom massa och pap
persindustrin är mest elintensiv är det naturligt 
att granska denna sektor.

Elanvändning inom massa-  
och pappersindustrin

Konsekvenserna av elprishöjningar för mas
sa och pappersindustrin har varit föremål för 
ett antal samhällsekonomiska studier.43 Dessa 
studier har nu några år på nacken och tillkom i 
en tid (slutet av 1980talet) då kraftigt stigande 
elpriser bedömdes vara ett betydande hot mot 
industrin. 

En närmare analys av hur mycket el enskil
da bruk använder i dag visar på stora variatio

42. Brännlund och Lundgren (2011; 2012).

43. Se Wibe (1987) och Hultkrantz (1987).
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ner. SCA Ortviken, Stora Enso Kvarnsveden 
och Holmen Hallstavik tillverkar papper och 
förbrukar vardera ungefär lika mycket el som 
vårt enda aluminiumsmältverk (Kubal) varje 
år (mellan 1,6 och 2 TWh). Stora Enso Skoghall 
(kartong) är ett exempel på ett bruk som ock
så genererar el (inköpt el är i storleksordning
en 70 procent av förbrukad el om cirka 1 TWh). 
I grova drag använder de 10 största förbrukar
na närmare hälften av den el som används inom 
massa- och pappersindustri. Eftersom det finns 
ungefär 50 pappers och massabruk i Sverige 
visar detta på en betydande spridning. 

Kostnadsandelar för el i massa- och 
pappersindustri

Jag använder samma databas som användes 
för att skapa tabell 2 för att studera kostnadsan
delarna närmare. I de flesta produktionsenhe
ter inom sektorn är kostnadsandelarna några 
få procent, medan det finns ett fåtal där kost
nadsandelen överstiger 30 procent (mekanisk 
massa). Därför ger en elprisändring inte så stor 
effekt i de flesta bruken, medan de med höga 
kostnadsandelar kommer att anpassa produk
tionsnivå och antal anställda på ett mer genom
gripande sätt. I korthet finns, som ordspråket 
säger, djävulen i detaljerna när det gäller hur 
elintensiv industri påverkas av elprisföränd
ringar.

Effekter på hela ekonomin
Den modell som används här för att illustrera 
hur hela ekonomin kan påverkas av förändra

de elpriser, CGECERE, bygger på GTAP 9 och 
innehåller 140 regioner samt nationalräken
skapsdata för 57 sektorer. CGECERE är under 
utveckling, så de resultat som presenteras i det
ta avsnitt är preliminära. 

För att belysa konsekvenser av att vi går 
mot en mer europeisk elmarknad görs en simu
lering där importpriset på el sjunker, till exem
pel för att elproduktion subventioneras i våra 
konkurrentländer. För att beskriva den pågåen
de förstärkningen av elnätet gentemot utlandet 
gör jag en tolkning av en parameter i model
len som beskriver utbytbarheten mellan impor
terade och exporterade varor. Eftersom el är 
en homogen vara gör jag tolkningen att ju mer 
utbytbar den varan görs i termer av import/
export, desto lättare är det att importera/expor
tera el; kapacitetsrestriktionerna i handeln med 
el beskrivs med den parametern. Det finns ing
en möjlighet här att empiriskt direkt kopp
la parametervärdet till en exakt beskrivning av 
nätinvesteringar. I stället får resultaten tolkas 
i termer av riktningar, det vill säga åt vilket håll 
ekonomin tenderar att förändras. 

En halvering av importpriset på el ger, 
enligt modellen, en realinkomstökning på drygt 
0,6 procent. En ökning av importpriset med 50 
procent ger däremot en realinkomstminskning 
med 0,1 procent. Om vi skalar dessa siffror med 
privat konsumtion, kan vi översätta resulta
ten till ungefär +12 respektive 2 miljarder kro
nor i realinkomständring.44 En förstärkning av 

44. Modellen beräknar så kallad ekvivalent variation av 
inkomst, som kan tolkas som realinkomstförändring. 
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Elprisförändring -15 %: 
effekt på arbetskrafts-

efterfrågan (%)

Elprisförändring +12 %: 
effekt på  

produktion (%)

Elprisförändring +12 %: 
effekt på arbetskrafts-

efterfrågan (%)

Gruv 0,3 0,2 -0,7 -0,2

Trä 0,1 0,2 -0,1 -0,2

Massa och papper 1,5 6,4 -1,5 -6,6

Kemi 0,2 -1,3 -0,8 1

Järn och stål 0,1 0,1 -0,8 -0,1

Tabell 2. Effekter av elprisförändringar på produktion och arbetskraftsefterfrågan enligt två ekonometriska 
studier.

Källor: Brännlund och Lundgren (2012) för elprisförändring 15 % och Brännlund och Lundgren (2011) för elprisförändring +12 %.



 Nr 35  ·  Elpriser och konkurrenskraft 17

elnätet gentemot utlandet ger betydande väl
färdsförbättringar, men det är riktningen som 
är mer intressant än det exakta värdet, av skäl 
som diskuterats ovan. Vidare blir nätinveste
ringen ”gratis” som simuleringen görs här, men 
som påpekats ovan tycks investeringarna vara 
lönsamma. 

”Vinnarna” (i termer av produktionsök
ningar) på en importprissänkning är de elinten
siva sektorerna. På ”förlorarsidan” hittar vi, inte 
förvånande, elsektorn, som helt enkelt upple
ver ökad konkurrens. Vidare försämras deras 
”konkurrenskraft” vid ökade överföringsmöjlig
heter när konkurrensen från utlandet blir hår
dare. Ett flertal andra sektorer påverkas, såväl 
positivt som negativt, men överlag är effekter
na små, med undantag för fiskesektorn som 
intressant nog påverkas negativt. Den påver
kas av en serie indirekta effekter, då en annan 
naturresursbaserad sektor (frukt och grönsa
ker), som enligt GTAP är mycket elintensiv, 
expanderar när importpriset på el sjunker. Det 
sker en överflyttning av realkapital och arbete 
främst från fiskesektorn till denna sektor, enligt 
modellen. Resultatet illustrerar att det sker en 
strukturomvandling i hela ekonomin när elpri
set förändras, vilket denna typ av modeller kan 
fånga upp. Koldioxidutsläppen på svensk mark 
ökar, påverkan på atmosfären är dock mindre, 
eftersom de elintensiva industrierna är med i 
utsläppshandeln.

 Sammanfattningsvis ger en elprisföränd
ring konsekvenser för hela ekonomin, där olika 
sektorer vinner och förlorar. Resultaten illu
strerar att konkurrenskraft på landnivå är ett 
subtilt och svårhanterligt begrepp, och således 
inte är särskilt användbart.

Slutsatser och diskussion 
Vår elintensiva industri stärks av lägre elpri
ser, dock med en betydande variation i vår mest 
elintensiva industri: massa och pappersindu
strin. Andra sidan av myntet är att låga elpriser 
blir ett problem för företag inom kraftproduk
tion, speciellt för de kraftslag som inte åtnju
ter subventioner. Resultaten torde uppvisa en 
betydande symmetri om vi i stället betraktar 
en prishöjning på el, där i grova drag kraftpro

duktion gynnas och elintensiv industri förlo
rar. Som utvecklingen ser ut de närmaste åren, 
är det dock svårt att se hur elpriserna kan stiga 
på något avgörande sätt, inte minst på grund av 
subventionerna.

Subventionerna av förnybar elproduktion 
har nått höga nivåer. Hur kommer ett alltmer 
integrerat europeiskt elsystem med stora inslag 
av subventioner att fungera på sikt? Ett pro
blem är att priserna på el går mot noll eller blir 
negativa på sommaren, det vill säga vi använ
der knappa resurser till att framställa en vara 
som ingen vill betala för. Sannolikheten för att 
vi skall få ett ”elberg”, motsvarande de ”smör
berg” som en gång i tiden diskuterats intensivt 
i samband med jordbrukssubventionerna, är 
inte försumbar. Det andra problemet bottnar i 
att el inte kan lagras. Subventionerna medver
kar till att tränga undan planerbar produktion, 
till förmån för ickeplanerbar produktion, vilket 
gör det svårare att hålla elsystemet i balans. Vi 
kan sålunda få ett effektproblem. Hur stort det
ta problem är, och hur det skall lösas, debatte
ras flitigt.45 

Flera länder inom EU verkar gå mot att 
använda subventioner som en lösning (så 
 kallade kapacitetsmekanismer, vilket egent
ligen betyder att den som kan tillhandahål
la planerbar effekt ersätts även om kapaciteten 
mestadels är standby). Märkligt nog har sub
ventionerna av förnybar elproduktion sålun
da kommit att innebära att till exempel kolkraft 
subventioneras (i England). Hur Sverige kom
mer att lösa frågan är inte klart, vi har en effekt
reserv som förlängs till 2025. Den lösningen 
kan betraktas som en kapacitetsmekanism. 

Den grundläggande frågan är varför mark
naden inte kan lösa detta potentiella effekt
problem på egen hand.46 Jag kan inte se annat 
än att det måste vara möjligt. Baksidan av det 
myntet är att vi då måste tillåta elpriser som 
gör det lönsamt att tillhandahålla effekt när 
den behövs. Alternativt kan effekt kopplas bort 
i kritiska situationer. Den samhällsekonomis

45. Se till exempel Forskning & Framsteg (2012) för en sam
manfattning av olika ståndpunkter. För en diskussion om ef
fektreserven och dess utveckling (och planerade avveckling), 
se Svenska kraftnät (2015). 

46. Se Bergman (2016) för en nyligen gjord översikt av 
argumenten för och emot detta påstående. 

… och göra 
de elintensiva 
sektorerna till 
vinnare, medan 
elsektorn får för-
sämrad konkur-
renskraft.

Det sker en 
strukturomvand-
ling i hela ekono-
min när elpriset 
ändras.

Subventioner 
av förnybar el 
medverkar till 
att tränga undan 
planerbar pro-
duktion …

… och medför 
subventioner av 
bland annat kol-
kraft för att få en 
kapacitetsreserv.

Marknaden 
borde kunna lösa 
effektproblemet 
på egen hand.
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ka kostnaden för detta behöver utredas närma
re. Jag menar att det finns all anledning att vara 
optimistisk när det gäller elmarknadens förmå
ga att lösa även detta allokeringsproblem. 

Subventionerna ger ett genomsnittligt läg
re elpris, dock med större fluktuationer än vad 
vi är vana vid. Om vi bortser från den ökade osä
kerheten, är ett lägre elpris knappast ett pro
blem för den elintensiva industrin, men är inget 
elproducenterna föredrar. Vad som nu krävs 
är fler detaljerade studier av hur samhällseko
nomin och elsystemet påverkas av subventio
nerna.47 I en sådan analys är det naturligt att 
inkludera skatterna på vattenkraft och kärn
kraft. Det finns en risk att den kommande ener
gipolitiken hämtar alltför stor inspiration från 
1960talets jordbrukspolitik. Ledstjärnan bör 
dock vara att låta elmarknaden verka ifred. 

Ett stort tack till Lars Bergman, Thomas 
Broberg, Anna Holmberg, Per-Olov 
Johansson, Tommy Lundgren och Mats 
Nilsson för värdefulla synpunkter. 
Kvarstående fel och brister är dock helt min 
egen förskyllan eftersom jag gjorde ändring-
ar utöver de som föreslogs. Santosh Joshi Ram 
och Chris Boehringer hjälpte mig med tekniska 
beräkningar i tillämpningen av CERE-CGE-
modellen. Tommy Lundgren tog fram värde-
full statistik vad gäller kostnadsandelar på 
detaljerad nivå.
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