
 

 

Den nya elmarknaden
Framgång eller misslyckande?

 





.  Slutsatser och sammanfattning

Sverige avreglerade sin elmarknad den  januari . Före av-
regleringen köpte konsumenter sin energi från det lokala elbo-
laget, som antingen producerade den själv eller köpte den från 

någon annan medlem i »branschklubben«. Det fanns emellertid ingen 
riktig råkraftmarknad och defi nitivt ingen konkurrens i försäljning 
till slutkunderna. Detta var den traditionella organisationsmodellen 
inom elsektorn runt om i världen, oavsett om den var privatägd, eller 
drevs i offentlig regi, nationellt eller lokalt. Men från slutet av -
talet började det växa fram tankar om det önskvärda i att minska 
mängden regleringar inom ett antal branscher – fl yg och telekommu-
nikationer tillhörde de områden som berördes i . Under -ta-
let började några länder att minska regleringsnivån på elmarknaden, 
och frågan var uppe till debatt i Sverige. Storbritannien och Norge 
inledde omfattande avregleringar av sina elbolag under  respek-
tive , och Sverige följde efter några år senare. Den här boken är 
en studie av den processen.

Vi vill ha svar på frågorna om huruvida avregleringen varit bra för 
medborgarna och den svenska ekonomin, och om det fi nns möjlighe-
ter att förbättra den. Vårt främsta redskap för att besvara den första 
frågan kommer att vara en kostnads–intäktsanalys, som jämför den 
historiska utvecklingen av elpriser, produktion och internationell 
handel efter avregleringen med våra bedömningar av vad som skulle 
ha hänt om avregleringen inte ägt rum. Vi använder sedan dessa siff-
ror för att beräkna huruvida konsumenter (hushåll och företag) fått 
det bättre eller sämre, och till att beräkna förändringar av elföretagens 
vinster och kostnader. Skatteintäkterna har också förändrats. Genom 
att summera alla dessa förändringar kan vi få ett övergripande svar på 
vår första fråga.

För att besvara vår andra fråga måste vi granska ett antal saker mer 
detaljerat. Kan vi vara säkra på att den nya strukturen främjar leve-
ranssäkerhet? Ger den nya strukturen företagen rätt incitament för 





att göra de rätta investeringarna i elproduktion och elnät vid rätt tid-
punkt? Har vi tilltro till de mekanismer som används för att se till så 
att slutkundpriserna (särskilt för hushållen) ligger på en rimlig nivå? 
Skulle råkraftmarknaden fungera bättre om vi ibland hade olika pri-
ser i norra och södra Sverige?

Men innan vi går vidare betonar vi att avregleringen av elmarkna-
den inte innebar ett fullständigt övergivande av varje form av tillsyn 
över sektorn. När vi talar om avreglering menar vi en ökning av an-
vändandet av marknader inom sektorn. Den mest omedelbara för-
ändringen till följd av den svenska reformen var att Svenska Kraftnät 
köpte hälften av den norska kraftbörsen och bildade Nord Pool, värl-
dens första internationella handelsplats för el. Konsumenter tilläts att 
byta leverantör, inledningsvis genom att betala en avgift som täckte 
kostnaderna för en ny mätare, men den avgiften avskaffades i novem-
ber . För att låta producenter samt leverantörer konkurrera på 
lika villkor måste alla nätföretag ge andra marknadsaktörer tillgång 
till deras nät till lika villkor, och priserna för nyttjandet av näten grans-
kas av Energimyndigheten.

Förespråkare av avregleringar anser vanligen att marknader kan 
ge bättre incitament än vad regleringsmyndigheter kan, åtminstone 
inom delar av sektorn. Det traditionella sättet att organisera elmark-
nader ansågs ha orsakat högre kostnader än nödvändigt, samtidigt 
som dessa kostnader kunde vältras över på konsumenterna. På en 
konkurrensutsatt marknad måste företag ta reda på och anpassa sig 
till kundernas behov, utan garantier att få tillbaka kostnader som or-
sakats av dåliga beslut. Marknaden är också öppen för personer med 
nya idéer, och om dessa är bra blir både innovatören och konsumen-
terna vinnare.

Bakgrund
Före avregleringen fungerade den svenska elbranschen som en hu-
vudsakligen självreglerande »klubb«, som dominerades av det statligt 
ägda företaget Vattenfall. Vattenfall svarade för omkring hälften av 
produktionen, privata företag utgjorde en fjärdedel av branschen och 
kommunala företag resten. Elen framställdes främst med vattenkraft 
och kärnkraft, vilket naturligtvis fortfarande är fallet.  delades 
Vattenfall upp i och med att ägandet och driften av transmissionsnä-





tet fördes över till det nybildade Svenska Kraftnät.
I samband med avregleringen  bildade Sverige tillsammans 

med Norge råkraftmarknaden Nord Pool, som nu även omfattar 
Danmark och Finland. På denna marknad sätts priset på el timme för 
timme, baserat på utbuds- och efterfrågebud. Priset är högre under 
torrår och varierar över nationsgränserna när det uppstår fl askhalsar 
i elnäten.

Sammanslagningar av olika medelstora företag har gjort att Syd-
kraft (en del av den tyska .-koncernen) och Fortum (fi nländskt) 
vart och ett utgör en femtedel av industrin, medan Vattenfall står för 
strax under hälften av kraftproduktionen. Dessa tre stora företag sva-
rar också för  procent av försäljningen till slutkunderna. Lite mer 
än hälften av kunderna hade bytt leverantör eller omförhandlat sitt 
elavtal vid utgången av . Cirka  procent av kunderna bytte leve-
rantör under de  månaderna fram till och med februari .

Elsektorn omfattas av restriktioner vad gäller byggandet av ytter-
ligare vattenkraft och kärnkraft, och får stöd för förnybar energi. El-
skatterna har stigit under det gångna decenniet, även om skatten för 
industriella användare är mycket låg. Enligt vår uppfattning har inte 
skatterna förändrats på grund av avregleringen. Vi menar också att de 
omfattande strömavbrotten i september  och januari  inte 
berodde på avregleringen.

Priser
Tidigare sattes priser som skulle täcka branschens genomsnittskost-
nader – kommunala företag tilläts inte att gå med vinst. Priserna var i 
grova drag konstanta i reala termer fram till avregleringen. Figur .
visar att konsumentpriserna steg efter avregleringen och sedan föll 
fram till , innan de steg kraftigt under  och framöver, sär-
skilt i slutet av . Ökningen hade samband med höga råkraftpriser, 
som påverkades av den exceptionellt låga nederbörden hösten , 
men slutkundpriserna föll därefter inte tillbaka i samma utsträckning 
som råkraftpriserna. Genom att använda producentprisindex för 
branschens samlade intäkter och konsumentprisindex beräknar vi ett 
implicit index för annan försäljning, som representerar de priser som 
andra kunder än hushåll betalar. Dessa föll snabbare och mer efter av-
regleringen. De steg nästan lika mycket som konsumentpriserna vid 
vattenbristen , men föll sedan mycket mer än hushållens priser.





Det totala elpriset består av råkraftpris, leverantörens marginaler, 
nätavgifter samt skatter (som inte visas i fi gur .). Råkraftpriset på 
Nord Pool har varierat omvänt mot tillgången på vatten. Det var lågt 
mellan  och  och särskilt högt under /. Leverantö-
rernas marginaler har stigit gradvis, förmodligen från nivåer som var 
för låga för att vara hållbara. Kunder som bytt leverantör eller om-
förhandlat sina avtal betalar mindre än de som inte gjort detta, och 
gapet har ökat över tid. Nätavgifter, som inte specifi cerades separat 
före avregleringen, har inte förändrats särskilt mycket under den här 
perioden.



Investeringar i elproduktion är önskvärt om vi behöver ökad kapacitet 
för att producera den energi som konsumenterna är villiga att betala 
för. Så länge som marknadspriset speglar denna betalningsvilja bör 
producenter ha tillräckliga incitament att bygga anläggningar när så 
behövs.

Det har gjorts få investeringar i elproduktion efter avregleringen, 
och konsumtionsnivån i relation till kapaciteten har stigit. Ett av syf-
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 .. Reala prisindex för elektricitet.
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tena bakom avregleringen var att bättre utnyttja befi ntlig kapacitet. 
Gemensamma reserver och handel med grannar gör det möjligt för 
Sverige att konsumera mer energi utan att behöva mer kapacitet. Re-
servkapaciteten föll möjligen för mycket och Svenska Kraftnät köper 
upp till    reservkapacitet, främst från anläggningar som lades 
i malpåse efter avregleringen. Det fi nns fl era möjliga sätt att ersätta 
detta tillfälliga program. Vi konstaterar att främjandet av en större an-
passningsförmåga på efterfrågesidan skulle kunna leda till kapacitets-
besparingar, och även minska elproducenters marknadsmakt.

Internationell handel
De nordiska länderna har handlat med el under många år. Ett vat-
tenkraftbaserat system med små kostnadsvariationer över dygnet kan 
handla med ett värmekraftbaserat system som har höga kostnader vid 
toppbelastning och låga kostnader när förbrukningen är låg. Vatten-
kraftsystemet exporterar vid toppbelastning och importerar när för-
brukningen är låg. Det exporterar också under nederbördsrika år och 

 .. Svensk handel med elektricitet.
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importerar under torra år. Efter avregleringen förefaller handeln att 
ha ökat, även om förändringarna från år till år kan dölja trenden. Fi-
gur . visar att Sverige var nettoexportör under de regniga åren 

och  och importör under de torra åren  och . Sverige 
var också nettoimportör under det exceptionellt regniga året , 
eftersom Norge hade så mycket energi att exportera. Under hela pe-
rioden efter avregleringen har emellertid Sveriges handel varit så gott 
som i balans.

Nätreglering
Nätföretagen utgör naturliga monopol inom sina respektive områ-
den och det är därför lämpligt att reglera deras priser. Regleringen 
bör ge företagen incitament att hålla nere kostnaderna och ha god 
prestationsförmåga, även om företagen bättre känner till sin egen si-
tuation än vad regleringsmyndigheten gör. Företagen måste tro att 
regleringsmyndigheten tillåter dem en rimlig avkastning på investerat 
kapital. Fram till  hade Sveriges system med ex post-reglering va-
rit inriktat på företag som höjt sina avgifter, vilket kan uppfattas som 
en (ganska svag) form av pristaksreglering.

Ett nytt regleringssystem som bygger på den s.k. Nätnyttomodellen 
har införts. Modellen beräknar den kostnad som ett effektivt företag 
skulle ha för att bygga och driva ett nät under liknande villkor som 
företaget i fråga har. Ovanpå detta basnät kan modellen inkludera 
möjligheter till extrakapacitet (en redundansfaktor) för att minska 
strömavbrotten. Ett företag med stor mängd strömavbrott tillåts bara 
få tillbaka kostnaden för basnätet, men företag med få strömavbrott 
tillåts räkna med delar av, eller hela, extrakapaciteten. Detta ger in-
citament för företaget att hålla en hög kvalitetsnivå. Många företag 
har emellertid för närvarande så höga avbrottsnivåer att om de gjorde 
små förbättringar skulle de inte få någon belöning för detta. Avbrotts-
nivån skulle fortfarande vara för hög för att de skulle få ta betalt för 
någon extrakapacitet, och de skulle bara få betalt för basnätet. Vi an-
ser att detta inte är lämpligt och föreslår sätt på vilka företag kan få 
incitament att göra fortlöpande förbättringar. Samtidigt är det viktigt 
att koppla incitamenten att minska strömavbrotten till konsumenter-
nas vilja att betala för högre kvalitet på näten, annars kan resultatet 
bli för stora investeringar. För att minska regleringsbördan, för både 





myndigheten och företagen, kan det vara lämpligt att ange intäkterna 
för fl era år åt gången vid samma tillfälle, i stället för att undersöka alla 
företag varje år.

Marknadsmakt
Många elmarknader har varit sårbara för marknadsmakt och stora fö-
retag kan ha förmåga och incitament att höja priset till icke önskvär-
da nivåer. Det har gjorts undersökningar som visat att den nor diska 
marknaden kan bli utsatt för marknadsmakt, särskilt om det sker fl er 
gränsöverskridande företagssammanslagningar framöver. Samtidigt 
har det inte funnits mycket bevis för att priserna faktiskt har höjts i 
någon betydande grad så här långt. För en vattenkraftproducent 
innebär utövandet av marknadsmakt att produktion fl yttas mellan 
perioder för att därigenom höja priserna vid vissa tillfällen och sänka 
dem vid andra (när det betyder mindre för företagets vinster), och 
detta är svårare att upptäcka än en direkt minskning av den produce-
rade kvantiteten som skulle vara fallet på andra marknader, eller med 
andra tekniker.

Sverige har emellertid vunnit på skapandet av Nord Pool, eftersom 
marknaden som svenska producenter konkurrerar på nu vanligen är 
dubbelt så stor som en isolerad svensk marknad, och kan bli nästan 
tre gånger så stor. Även när det råder fl askhalsar i överföringen mel-
lan länderna ligger priserna i Sverige mycket nära dem som råder när 
hela Nord Pool-området fungerar utan fl askhalsar. Även om regle-
ringsmyndigheter bör vara på sin vakt mot ytterligare företagssam-
manslagningar, anser vi inte att marknadsmakt är ett allvarligt pro-
blem på råkraftmarknaden för närvarande.

Infl ytande över slutkundmarknaden är en annan sak. Industrikun-
dernas priser verkar röra sig i nära samband med råkraftpriserna, 
vilket tyder på att det är liten marknadsmakt där, medan hushålls-
kundernas priser förändras långsammare. Dessutom är det en bety-
dande skillnad mellan de priser som hushåll som bytt leverantör el-
ler omförhandlat sitt avtal betalar och de priser som hushåll som inte 
gjort detta betalar. Detta kan förmodligen förklaras av (verkliga eller 
upplevda) transaktionskostnader för att byta eller omförhandla. Det 
tyder på att redan etablerade leverantörer har marknadsmakt för de 
kunder som inte bytt, och att de anser det vara mer lönande att hålla 





uppe sina priser än att minska marginalerna och försöka behålla dessa 
kunder. Konkurrensen har kanske inte varit tillräckligt stark för att 
skydda alla hushållskunder, och åtgärder för att göra den mer effektiv 
bör stödjas.

Geografi sk prissättning
För närvarande är Sverige ett enda prisområde inom Nord Pool, även 
när det fi nns fl askhalsar inom landets transmissionssystem. Ett alter-
nativ vore att dela in landet i fl er prisområden och tillåta priserna att 
variera när det fi nns fl askhalsar inom Sverige. Vi anser att detta skulle 
ge bättre incitament, både för producenter och Svenska Kraftnät. Om 
ett område har ovanligt lite (mycket) vatten i magasinen och överfö-
ringsbegränsningar förhindrar handel mellan regioner, kommer pri-
set i den regionen att vara högt (lågt). Producenter som är medvetna 
om denna möjlighet kommer att spara (eller använda) vatten, när 
obalanserna börjar uppträda, vilket gör det mindre troligt att de får 
allvarlig inverkan på systemet. Systematiska prisskillnader mellan re-
gioner fungerar som en signal att mer överföringskapacitet krävs.

När det inte fi nns några fl askhalsar skulle det inte förekomma 
några prisskillnader. När det fi nns fl askhalsar inom Sverige, är det 
inte nödvändigtvis fl askhalsar vid gränserna mot grannländerna, så 
att varje del av Sverige fortfarande tillhörde en större marknad inom 
Nord Pool. Norra Sverige skulle kunna vara förbundet med norra 
Norge, med tanke på den stora mängden vattenkraft inom dessa re-
gioner, medan södra Sverige ofta kunde ha gemensamma priser med 
de värmekraftdominerade systemen i Danmark eller Finland. Detta 
skulle kunna minska oron för att regionala priser skulle minska kon-
kurrensen inom Sverige. Andra prismönster kan tänkas växa fram när 
platserna för elproduktionen förändras över tiden. Men om regionala 
prisområden skapade bestående prisskillnader skulle det uppstå vin-
nare och förlorare. Det är en politisk fråga, lika mycket som en ekono-
misk, att bedöma huruvida det är värt att skapa dessa skillnader.





Stöd till förnybar elproduktion
Sverige främjar förnybar elproduktion via en marknad för handel med 
gröna certifi kat (elcertifi kat). Förnybar elproduktion får också stöd 
indirekt via :s system för handel med utsläppsrätter, eftersom det 
höjer elpriserna, men inte kostnaderna för elproduktion från förny-
bara energikällor, men ytterligare stöd utöver det som ges av handeln 
med utsläppsrätter kan vara rimligt om de förnybara energikällorna 
har andra fördelar, förutom att de minskar koldioxidutsläppen. Ett 
system med handel med gröna certifi kat passar bra på den liberalise-
rade elmarknaden eftersom varje producent av förnybar energi är be-
rättigad till stöd och alla kunder (av ett visst slag) bidrar till det stödet. 
För att säkerställa att potentiella producenter är villiga att investera är 
det viktigt att göra systemet så permanent som möjligt och att inte 
förändra dess regler i onödan.

Det svenska elcertifi katsystemet tillåter att certifi kat sparas från ett 
år till ett annat, och leverantörer får betala en straffavgift om de inte 
har tillräckligt många certifi kat. Detta är standardbestämmelser i sy-
stem med gröna certifi kat. De svenska straffavgifterna är emellertid 
beroende av tidigare marknadspris för certifi kat. Det kan skapa en del 
ovanliga prismönster över tid. Vi fi nner att priset kommer att tendera 
att öka när sannolikheten för en brist på certifi kat är stor, vilket är rätt 
signal för investeringar. Det är dock motiverat att närmare analysera 
hur priserna på elcertifi katen kan komma att utvecklas.

Kostnads–intäktsanalys
Avregleringen av elmarknaden har påverkat Sverige på många olika 
sätt. En del grupper kan ha fått det bättre, andra sämre. Kostnads–
intäktsanalys är en metod som försöker bedöma sådana vinster och 
förluster på ett sätt som kan visa om policyn varit bra eller dålig för 
samhället i dess helhet.

Den grundläggande idén bakom en kostnads–intäktsanalys är att 
mäta så många som möjligt av de förändringar som ägt rum till följd 
av en policy, att värdera dessa förändringar och sedan addera dessa 
värden. Om summan är positiv överstiger fördelarna nackdelarna och 
policyn kan antas vara bra för samhället. Den avgörande skillnaden 
mellan en kostnads–intäktsanalys och den planering som sker inför 
ett kommersiellt investeringsbeslut är att kostnads–intäktsanalysen 





försöker fånga sådana kostnader och intäkter som inte kommer att 
realiseras i kronor och ören, exempelvis miljöpåverkan.

Kostnads–intäktsanalyser görs vanligen innan man bestämmer sig 
för en policy, för att underlätta att rätt beslut fattas, men de kan också 
användas för att utvärdera ett tidigare beslut. Ett antal undersökning-
ar har beräknat vinsterna med avregleringen av elmarknaden i Stor-
britannien och de nordiska länderna. Vi har byggt en modell av den 
svenska elsektorn från  till  för att genomföra en liknande 
analys. Vi jämför vad som faktiskt hände med ett kontrafaktiskt scena-
rio som vi tror är representativt för vad som hade hänt om branschen 
inte avreglerats. Vi beräknar priser, kvantiteter, vinster och kostnader, 
och kombinerar dessa i en mätning av välfärd. Den avgörande frågan 
är om detta mått är högre eller lägre i vårt kontrafaktiska scenario än 
det var med avreglering.

Våra resultat kommer att vara beroende av våra antaganden. Vi an-
tar att avregleringen ökade Sveriges handel med sina grannar med 

procent, men utan att förändra fl ödesmönstren, exempelvis det mel-
lan regniga och torra år. Utan avreglering hade det gjorts större inve-
steringar i elproduktion, för att upprätthålla branschens tidigare re-
lation på   i produktionskapacitet för varje efterfrågad h. Vi 
antar att de fasta kostnaderna per  i kapacitet skulle ha ökat med 
procent om året, i relation till den nivå som faktiskt konstaterats med 
avreglering. Produktionen vid kärnkraftverken skulle ha varit margi-
nellt lägre,  procent fram till  och  procent från  och fram-
åt. Vi använder en enkel modell av produktionssektorn för att beräkna 
branschens rörliga kostnader för att köra konventionella värmekraft-
anläggningar för att möta den efterfrågan som inte täcks av kärnkraft, 
vattenkraft eller importerad energi.

Konsumenternas efterfrågan påverkas av priset, där en -procen-
tig ökning av priset leder till en efterfrågeminskning på mellan  och 
 procent beroende på vilken typ av konsument det rör sig om (indu-
strikunder är känsligast). Slutkundpriser består av energipriser, nät-
avgifter och skatter. Medan skattenivåerna inte påverkades av avreg-
leringen anser vi att kostnaderna och avgifterna för näten hade varit 
högre utan avregleringen. I vårt huvudsakliga kontrafaktiska scenario 
skulle energipriset ha varit konstant i reala termer, och därmed stigit 
med infl ationen. Som en känslighetsanalys presenterar vi resultat för 
att visa vad som händer när vi varierar dessa antaganden.





Resultat
Figur . visar priserna i vårt huvudsakliga kontrafaktiska scenario, 
jämfört med de faktiska elpriserna. Vi uppskattar att priserna var läg-
re med avreglering under åren kring , men att priserna var högre 
under , än med fortsatt reglering.

 .. Elpriser i öre per kWh.
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 .. Elproduktion i h – faktisk produktion (till vänster) och 
kontrafaktisk (till höger).
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Efterfrågan på elektricitet rörde sig i motsatt riktning i förhållande 
till priset, och fi gur . visar hur de möttes. Kurvorna visar den totala 
efterfrågan – den vänstra sidan ger de faktiska siffrorna och den högra 
sidan våra kontrafaktiska – medan staplarna visar produktionens för-
delning mellan olika tekniker. Skillnaden utgörs av import. Handeln 
är mindre i det kontrafaktiska scenariet medan (den konventionella) 
värmekraftproduktionen varierar.

Figur . visar våra beräkningar av hur branschens kostnader för-
ändrades till följd av avregleringen. Produktionskostnaderna skulle 
ha varit högre utan avregleringen på grund av ytterligare kapacitet, 
medan leverantörernas kostnader skulle ha varit lägre, eftersom de 
skulle slippa kostnader för den extra kundhantering som möjligheten 
att byta leverantör medför. Nätkostnaderna skulle ha varit högre utan 
exemplet och pressen på vinsterna från avregleringen.

Figur . visar att avregleringen minskade vinsterna i produktio-
nen och försäljningen mellan  och , men att den medförde 
en stor ökning under  då vattenbrist ledde till högre priser utan 
att ha någon större inverkan på genomsnittskostnaderna. Skattein-
täkter och vinster i nätverksamheten påverkades däremot inte särskilt 
mycket.

Figur . visar förändringarna i konsumentöverskottet till följd av 
avregleringen. Under större delen av perioden tjänade samtliga kund-
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 .. Kostnader i miljarder kronor.
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grupper på avregleringen, men de höga priserna under  gjorde 
alla grupper till förlorare under det året.

När vi lägger samman vinster och förluster fi nner vi att avregle-
ringen ökat välfärden i Sverige under varje år sedan . Vinsten var 
störst under , som var ett nederbördsrikt år med låga priser, men 
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 .. Välfärdsförändringar på grund av avreglering.
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den var också påtaglig under de torra åren  och . Avregle-
ringens sammantagna vinst uppgår till , miljarder kronor under 
åtta år, diskonterat till  med en diskonteringsränta på  procent 
om året.

För känslighetsanalyser har vi förändrat många av våra antagan-
den och använt vår modell på nytt. Vi antog att kärnkraftproduktio-
nen inte skulle ha varit lägre utan avregleringen, att producenternas 
fasta kostnader eller nätkostnader inte skulle ha varit högre, att den 
gränsöverskridande handeln skulle ha varit  procent lägre (i stället 
för  procent) och att energipriset skulle ha stigit med  procent om 
året i reala termer. Vi undersökte också ett fall där energipriset skulle 
ha fallit i linje med produktionskostnaden, med fortsatt reglering. I 
vart och ett av dessa alternativa scenarier innebar avregleringen fort-
farande en välfärdsvinst på mellan , och , miljarder.

Vi genomförde också ett scenario där nederbördsförhållandena var 
normala varje år, eftersom elpriserna har påverkats av ovanligt reg-
niga eller torra år sedan avregleringen.

Figur . visar att dessa simulerade priser skulle ha varit högre än 
de faktiska priserna under de regniga åren runt , men lägre un-
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 .. Elpriser i öre per kWh – faktiska och simulerade priser med 
avreglering.
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der de torra åren  och . De simulerade priserna med avreg-
lering var genomgående lägre än priserna med fortsatt reglering (och 
samma vattenförhållanden). Sammantaget fi nner vi att avregleringen 
skulle ha ökat välfärden med , miljarder kronor om dessa vatten-
förhållanden hade rått varje år under tiden från  till , en nå-
got högre vinst än under faktiska förhållanden.

Slutsatser
Vi anser att avregleringen av elmarknaden har varit bra för Sverige. 
Elbranschen har framgångsrikt bedrivit sin verksamhet med en 
mycket lägre kapacitetsnivå, i relation till efterfrågan, än vad som var 
fallet före , även under de extrema villkoren /. Undvikna 
investeringar är den främsta källan till vinster, vilka vi beräknar har 
uppgått till cirka  miljarder kronor under de första åtta åren med 
avreglering.

Avregleringen har emellertid inte saknat vinnare och förlorare. Vi 
beräknade att avregleringen sänkt priserna under de fl esta åren efter 
, vilket givit konsumenterna vinster (både hushåll och företag 
som köper el) och elbolagen förluster. De extremt höga priserna 

kastade emellertid om vinster och förluster, så att konsumenterna fö-
reföll att ha klarat sig sämst just då, och elbolagen bäst. Om priserna 
kan gå tillbaka till mer normala nivåer kan man räkna med att detta 
kastas om på nytt.

Vi har undersökt investeringsnivån, regleringsincitament för nät-
operatörer, möjligheten att ha skilda Nord Pool-prisområden inom 
Sverige och systemet med handel med gröna certifi kat för att stimule-
ra till förnybar energiproduktion. Vi tror att dessa frågor är tillräckligt 
viktiga för att förtjäna att studeras, men vi tror inte att vi hittat några 
grundläggande problem som är i behov av omedelbara åtgärder. 

Vi är medvetna om att såväl El- och gasmarknadsutredningen (

:) som Regelutredningen (:) nyligen granskat den av-
reglerade elmarknadens funktionssätt. Båda dessa utredningar drar 
slutsatsen att avregleringen huvudsakligen fungerat bra, men presen-
terar förslag på förändringar som kanske skulle vara av godo. Vi har 
avsiktligt försökt att delvis titta på en del andra frågeställningar än 
de som dessa utredningar behandlat, men känner oss uppmuntrade 
av att utredningarnas allmänna inställning liknar vår egen. Det fi nns 





helt klart möjligheter att förbättra elmarknadens funktionssätt. Även 
om det har gått nästan ett decennium sedan avregleringen är detta 
inte förvånande, eftersom branschen är så komplex. Därtill kommer 
att många förändringar är svåra att genomföra i och med att de kan 
skapa både vinnare och förlorare. Det faktum att avregleringen skulle 
kunna fungera bättre innebär inte att den fungerar dåligt. Vi anser att 
avregleringen av elmarknaden varit bra för Sverige.




