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Sammanfattning 
 
Titel:  Finansiella instrument på elbörsen Nord Pool – En fallstudie av 

företaget Vargön Alloys möjligheter att hantera utsattheten för 
elprisförändringar 

 
Seminariedatum: 2004-01-13 
 
Ämne/kurs:  FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
Författare:  Fredrik Flyckt, Karl Persson, Jonathan Sörum 
 
Handledare:  Tore Eriksson 
 
Företag:  Vargön Alloys AB 
 
Nyckelord:   Derivat, El, Elbörs, Hedging, Nord Pool,  Risk.  
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera hur elintensiva företag 

kan hantera sin risk vid plötsliga- såväl som långsiktiga 
förändringar av elpriset. I studien används de finansiella 
instrument som är tillgängliga på elbörsen Nord Pool.  

 
Metod: Uppsatsen är en fallstudie av företaget Vargön Alloys och hur det 

utifrån dess situation är möjligt att sänka inköpskostnaderna av el 
med hjälp av finansiella instrument. Utgångspunkten är deduktiv 
då teorier kring derivat och riskminimering har använts. Uppsatsen 
har både en kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Intervjuer av 
nyckelpersoner på Vargön Alloys är av en kvalitativ karaktär. Med 
hjälp av historiska inköpsdata från Vargön Alloys och 
prisuppgifter från elbörsen Nord Pool har vi gjort en kvantitativ 
analys.  

 
 
Slutsatser:  På kort sikt kan prisökningarna på el fördröjas med finansiella 

instrument, då främst terminer. Denna uppsats visar på ett par olika 
strategier för att hantera detta, samt redogör för hur ett elintensivt 
företag kan agera på elbörsen Nord Pool.  I det långa perspektivet 
krävs antingen långa avtal (OTC-kontrakt) med ett elbolag eller till 
och med ett uppköp av en elproducent. 
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Abstract 
 
Title: Financial derivatives on the Nordic electricity market Nord Pool – 

A case study of the Swedish company Vargön Alloys possibilities 
to moderate price fluctuations on electricity.  

 
Authors:  Fredrik Flyckt, Karl Persson, Jonathan Sörum 
 
Advisor:  Lecturer Tore Eriksson 
 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 

ECTS) 
 
Date:  2004-01-13 
 
Key words:   Derivatives, Electricity, Electricity market, Hedging, Nord Pool, 

Risk.  
 
Purpose: The purpose with this Bachelor thesis has been to investigate and 

analyze the situation companies with high electricity consumption 
experience. We have focused on the possibilities for these 
companies to manage their risk associated with short term and long 
term changes in the electricity price. The financial instruments 
available at the Nordic electricity market Nord Pool have been 
used to moderate this risk.  

 
Methodology: The methodology of this thesis is based on our case study of the 

Swedish company Vargön Alloys and its possibilities to lower the 
purchasing cost and risk regarding electricity by using financial 
derivatives. The paper has both a qualitative and a quantitative 
approach. The interviews with key persons at Vargön Alloys have 
been of a qualitative nature, while the analysis historical data 
provided by Nord Pool and Vargön Alloys have been of a 
quantitative nature.  

 
Conclusions:  The short term increases on electricity prices can be delayed by the 

usage of derivatives. This paper provides a number of different 
strategies to achieve the abovementioned purpose, by discussing 
how companies with high electricity consumption can act on Nord 
Pool. For companies such as Vargön Alloys, the necessary actions 
for long term success probably involve long term over the counter-
contracts or a purchase of an electricity producer. 
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 1 Inledning 
Denna uppsats behandlar de problem elintensiva företag upplever i samband med de stigande 
elpriserna. Vi har valt att visa hur företaget Vargön Alloys genom användandet av finansiella 
derivat kan minska risken för pristoppar och allmänt sänka sina kostnader i samband med 
elinköp. 
 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har Sverige haft relativt låga elpriser på grund av tillgången till vattenkraft. 
Detta gjorde att den energiintensiva industrin expanderade, och den industrin är fortfarande i 
hög grad beroende av det internationellt sett låga priset.1 Den reglerade elmarknaden i statens 
regi hade lägre priser än dagens avreglerade marknad. En starkt bidragande faktor till de låga 
priserna var att tiden fram till avregleringen kantades av en stadig utbyggnad av el-
produktionen. Fram till 60-talet byggdes vattenkraften ut, för att följas av ytterligare ökning 
när kärnkraften togs i bruk under 70-talet.2 
 
Redan under tiden före avregleringen fördes diskussioner kring elmarknadens struktur och 
synen på denna. Det ansågs under en längre tid att elmarknaden fungerade effektivast då den 
var centralt styrd. En orsak till detta var att elförsörjningen sågs som ett naturligt monopol, 
vilket mer konkret betydde att det var bättre och mer effektivt att sköta eltransporten i ett nät 
än i flera. Att bygga flera nät för samma område ansågs vara ineffektivt och ett slöseri med 
resurser.3 
 
1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Syftet med avregleringen var att skapa en mer 
konkurrensutsatt elmarknad med fler aktörer, för att låta den fria marknaden reglera prisnivån 
istället för svenska staten. Det var tänkt att fler aktörer skulle leda till en ökad konkurrens och 
lägre priser, men så blev inte fallet. Marknaden har karaktäristiska drag av ett oligopol, där ett 
fåtal producenter kontrollerar marknaden. Följderna av ett oligopol brukar bli sämre 
konkurrens och högre priser. Idag står de tre företagen Vattenfall, Sydkraft och Fortum för 90 
procent av produktionen och 70 procent av al elhandel på den svenska elmarknaden.4 Delvis 
kan den senare tidens prisökning på el förklaras av oligopolet, men även andra faktorer 
medverkar till ett högt elpris. En prisökning beror också på de lägre nivåerna i 
vattenmagasinen, en ökad konsumtion, samt det faktum att ingen utbyggnad i 
produktionskapaciteten ägt rum sedan 70-talet. Däremot har en utbyggnad av 
överföringskapaciteten ägt rum under 90-talet, för att möjliggöra större export av el till 
kontinenten. Detta bör medföra viss harmonisering mot den högre prisnivån inom Europa.5 
 
I samband med EU: s ändringar av elmarknadsdirektivet under 2002 blev det uppenbart att 
målsättningen inom EU är att harmonisera de nationella elpriserna.6 För Sveriges del kan det 
innebära en fortsatt höjning av elpriserna. Detta är naturligtvis en politiskt laddad fråga då det 
råder skillnader mellan Sverige och EU i andra avseenden, exempelvis lönenivåer. Allmänt 
sett inom tillverkningsindustrin är lönerna i Sverige högre än i t.ex. Spanien och Portugal.7,8 

                                                 
1 Semida Silveira, Building Sustainable Energy Systems, 2001. 
2 Bergman, Lars, Den nya elmarknaden, s. 24-25. 
3 Ibid, s. 26-27. 
4 www.konkurrensverket.se/epdf/tal_cn_031106.pdf, (2003-11-10). 
5 Wimmerstedt, Roland  ̧Elproduktion, eltaxor och möjligheter till minskad elanvändning, s. 3.  
6 Svenska Kraftnät, Årsredovisning 2002, s. 11. 
7 Metall, Internationella Löner 2000. 
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Detta har fått som följd att större delen av den svenska tillverkningsindustrin i högre grad är 
automatiserad för att minska behovet av arbetskraft. Med tanke på svenska industrins struktur 
är därför elpriserna en viktig fråga. 
 
Effekten av avregleringen och en ökande elkonsumtion har tillsammans medfört att 
matchningen mellan utbud och efterfrågan blivit svårare. Det är just nu små marginaler i 
eleffektförsörjningen. El är en råvara som inte kan lagras och tidigare fanns det en 
produktionsreserv för plötsliga svängningar på elnätet. I den marknadssituation som råder är 
det inte längre försvarbart att ha en överkapacitet som reserv för små och snabba svängningar, 
vilket har medfört starkt fluktuerande priser. De oväntade och tvära förändringarna i priset på 
el i kombination med en prognos om fortsatt stigande elkonsumtion gör det svårt för företag 
att förutse lönsamheten i investeringar. Det har därför blivit allt viktigare att kunna ha en 
stabil och jämn kostnadsnivå på inköp av el.9 
 

 
               Figur 1. Dygnsmedelpriset på spotmarknaden i NOK/MWh10  

 
Ungefär en tredjedel av all el producerad i Norden handlas på elbörsen Nord Pool11. Det är 
svårt att förutspå spotprisets variation och i figur 1 syns att denna är stor. En generell slutsats 
som kan dras av diagrammet, är att det förekommer en tydlig säsongsvariation. En grundregel 
för elpriset är att priserna är högre under vintern än under sommaren.12 Denna regel är inte 
absolut, då prisnivåerna skiljer sig kraftigt mellan åren. Sommarpriset 2003 har varit högre än 
vinterpriset 2002, vilket visar på svårigheterna att förutspå elpriset genom analys av historiska 
data. Dessutom är volatiliteten väldigt hög och oväntade ”spikar” dyker upp med ojämna 
mellanrum. På Nord Pool finns det flera finansiella instrument, såsom optioner och terminer, 
vilka används för att säkra inköpen. 

                                                                                                                                                         
8 Pappers, Arbetsvillkor och löner för pappersarbetare i Europa. 
9 www.svk.se, (2003-11-10). 
10 Statistisk data från Nord Pool, (2003-11-24). 
11 Nord Pool, Årsredovisning 2002, s. 10. 
12 Energimyndigheten, Elmarknadsrapport 2003: 1, s. 14. 
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1.2 Problemformulering 
Frågeställningen vi valt är hur företaget Vargön Alloys kan minska risken i samband med 
elinköp, genom utnyttjande av finansiella instrument på elbörsen Nord Pool. Dessutom vill vi 
undersöka om företaget kan minska sin totala elkostnad med hjälp av dessa instrument. 
 
De stigande elpriserna har relevans även utanför den ekonomiska forskningsvärlden. På 
samhällelig nivå är det av vikt att bedöma hur de svenska företagens överlevnadsförmåga står 
sig jämfört med utländska företag. Under senare år har ett stort antal industri- och storföretag 
flyttat sina verksamheter utomlands, delvis till följd av den höga kostnadsnivån i Sverige.13 
De stigande elpriserna kan bli ett potentiellt samhällsproblem då flertalet europeiska länder, 
t.ex. Spanien, Portugal och Grekland har lägre personalkostnader, vilket kan leda till att 
produktion flyttas till dessa eller andra länder. Mellan åren 2000-2001 försvann var tolfte jobb 
hos företagen som är noterade på A-listans ”mest omsatta”, till förmån för etableringarna 
utomlands.14 Förutom företagsflytten, måste den ökande risken för konkurs och nedläggning 
av industriföretag tas i beaktning. De problem samhället kan komma att ställas inför är bl.a. 
ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter.  
 
Sveriges stålindustri har under modern tid förlitat sig på tre produktionsmetoder: kolbaserad, 
oljebaserad och elbaserad produktion. Sedan oljekrisen har stålindustrin varit väldigt 
elberoende, då de oljeeldade Martin-ugnarna lades ner delvis på grund av det höga oljepriset. 
Idag har Sverige bara två produktionsmetoder kvar i användning: kolbaserad och elbaserad.15 
Lyckligtvis har hela den svenska industrin dragit fördel av det låga elpriset under den statliga 
regin. I samband med avregleringen och elmarknadens utveckling, har förutsättningarna för 
industrin förändrats något. Det har efter avregleringen blivit allt viktigare att kunna ha en 
stabil kostnadsnivå på elinköpen och kunna undvika de höga pristoppar som uppstår utan 
större förvarning. I många fall kan elprisets nivå avgöra ifall en anläggning kan fortsätta vara i 
drift eller läggas ner på grund av för hög kostnadsnivå. För den svenska stålindustrin är detta 
oerhört aktuellt, eftersom de stigande elpriserna kan leda till att den elbaserade 
produktionsmetoden läggs ner helt och hållet. Det finns alltså en möjlighet att Sveriges 
stålindustri inom en snar framtid helt måste förlita sig på mer kolbaserade processer och med 
det följer en utsatthet för kolpriset. Konsekvenserna av detta är svåra att förutspå, men 
prognosen förefaller dock vara dyster ur stålindustrins perspektiv. Därför har vi funnit det 
aktuellt och viktigt att kunna belysa frågan hur företag med hög elförbrukning kan begränsa 
utsattheten för höga priser på elmarknaden.  
 
Vi har valt att studera företaget Vargön Alloys, som är ett smältverk beläget tio mil norr om 
Göteborg. Produktionen består av råvaror för stålindustrin, samt vissa restprodukter som 
används till bland annat vägbyggen. Företaget har en väldigt hög elförbrukning och 
elkostnaden utgör en av de viktigaste utgifterna för produktionen. Vargön Alloys förbrukar 
drygt 700 GWh årligen, vilket för den oinvigde kan vara intetsägande. I en jämförelse så har 
Vargön Alloys lika stor elförbrukning som hela Lunds Kommun inklusive alla industrier och 
hushåll mm.16 
 
Vid ett antal tillfällen under 2003 har företaget till följd av pristoppar på elmarknaden blivit 
tvunget att dra ner på produktionen. Vargön Alloys VD Ingmar Widell uttalade sig enligt 
följande i en intervju: ”Varje öres höjning av elpriset betyder 9 miljoner på vårt resultat och 
                                                 
13 Svenska Dagbladet, Allt fler företag flyttar huvudkontoret utomlands, (2003-08-03). 
14 Svenska Dagbladet, Storbolag drar ner på hemmaplan, (2002-03-05). 
15 Statens Energimyndighet, Utdrag ur Raporten ER 22: 2000 Effektiv energianvändning, s. 23. 
16 www.scb.se (2003-12-15). 
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vinsten har varit i genomsnitt 25 miljoner de senaste åren.”17 Detta visar på hur känsliga 
elintensiva företag är för svängningar på elmarknaden. 
 
De alternativa lösningarna på elproblemet har noga undersökts inför denna uppsats. Då 
Vargön Alloys leveransavtal kräver en jämn produktion över året och dygnen, finns inga 
större möjligheter till att variera denna efter kortsiktiga förändringar på elmarknaden. 
Möjligheten att själva köpa ett mindre kraftverk har uteslutits, då det inte förefaller ligga i 
företagets intresse att lägga ner resurser utanför kärnverksamheten. En mer realistisk 
möjlighet för företaget att hantera elprisets ökning och volatilitet är genom användandet av 
olika finansiella instrument på den nordiska elbörsen Nord Pool, vilket är den strategi vi valt. 
 
Denna uppsats kommer att vara av en normativ natur, då vi ämnar att för målgruppen 
analysera och värdera de aktuella finansiella instrumenten18. Vi har för avsikt att visa hur 
företag inom nämnda målgrupp kan förändra sina inköp och genom det öka sin lönsamhet. 
 
Tidsperioden vi valt att analysera har främst haft fokus på åren 2000-2003. Denna period har 
vi valt att analysera och göra beräkningar på av flera skäl. Främsta skälet har varit att en 
analys av de historiska priserna före och kring 1996 inte har någon större relevans för 
framtidens elpris, då priserna var statligt reglerade fram tills dess. Vid tillfällen kommer det 
att refereras till åren direkt efter avregleringen, i den mån priset påverkats av speciella 
omständigheter som är av intresse. De modeller och strategier vi utarbetat kommer att ha en 
tidshorisont som sträcker sig en längre tid framöver, förutsatt att utbudet av finansiella 
instrument på Nord Pool inte förändras drastiskt. Den låga likviditeten i optioner gör att detta 
instrument i dagsläget inte är effektivt att bedriva handel med, något som kan förändras om ett 
antal år. 
 
I våra framtidsscenarier har vi begränsat tidshorisonten till år 2010. Ett tungt vägande skäl för 
tidsramens begränsning, är den planerade avvecklingen av kärnkraften detta år. Skulle 
kärnkraften fullständigt avvecklas, kommer detta påverka förutsättningarna för elmarknaden i 
Sverige drastiskt och slutsatser vi dragit om framtiden skulle bli väldigt ovissa i den grad de 
sträcker sig utöver denna tidsperiod.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur elintensiva företag kan hantera sin risk vid 
plötsliga- såväl som långsiktiga förändringar av elpriset. Vi kommer att använda de finansiella 
instrument som är tillgängliga på elbörsen Nord Pool.  
 

1.4 Avgränsningar 
Vid en undersökning av den här arten finns möjligheten att inhämta information från flera 
företag genom olika typer av enkäter, intervjuer, samt statistiskt material. Ett annat alternativ 
är att göra en fallstudie, där mer ingående analyser görs av ett företags verksamheter och 
betalningsströmmar. Vi har valt att avgränsa vårt arbete till ett företag, då vi efter kontakt med 
flertalet företag fått det bestämda intrycket att de är väldigt förtegna om sitt elpris och har en 
ovilja att lämna ut denna information. Vi tror detta beror på att många avtal vid inköp av el är 

                                                 
17 Svensk Energi, Omvärldsstudie 2001, s. 18.  
18 Holme, Idar m.fl. Forskningsmetodik, s. 42-43. 
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av Over-The-Counter (OTC) karaktär och därmed inte öppna för insyn. På grund av 
tillgången till den informationen studerar vi elpriserna på elbörsen Nordpool.  
 
Vi bortser från möjligheten att köpa upp ett kraftverk eller en leverantör av tillräcklig storlek 
för att göra företaget oberoende av marknadens svängningar. Orsaken till att vi bortser från 
dessa möjligheter är att uppsatsen då skulle bli allt för omfattande. Dessutom skulle detta 
alternativ medföra andra nackdelar, exempelvis hade generaliserbarheten av våra slutsatser till 
en mer allmän teori blivit svårare. De elleverantörer som är av rätt storlek för uppköp är för få 
för att kunna tillgodose behovet för flera elintensiva företag i Sverige. Vidare försöker vi i 
första hand behandla den svenska elmarknaden, men tar i vissa fall upp omständigheter som 
påverkar den, exempelvis EU: s energipolitik. 
 
Vid valet av finansiella instrument har vi bortsett från väderoptioner, då dessa ännu inte är 
tillräckligt utvecklade i Sverige. En marknad för sådana derivat existerar inte i dagsläget.   
 
Valutarisken kommer vi inte att beakta, då relationen mellan svenska och norska kronan varit 
någorlunda stabil under de senaste åren. De beräkningar vi gjort i analysen är gjorda i NOK. 
Vid en studie som gjordes 2001, fann man att valutarisken var väldigt liten i relation till 
prisrisken på elmarknaden. Närmare bestämt var prisrisken 21 gånger större än valutarisken.19 
 
Då de finansiella instrument vi använt inte medför några betydande kassautflöden före 
leveransen av varan, har tidsvärdet på pengar ingen större betydelse för våra slutsatser. Det 
kommer därför inte göras några nuvärdesberäkningar i analysen. 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till elintensiva företag i Norden, som vill minska sitt risktagande vid 
elinköp genom olika finansiella instrument.  
  
Uppsatsen riktar sig naturligtvis även till studenter inom företagsekonomi, som önskar få en 
större inblick i hur elmarknaden och dess derivat fungerar.  

                                                 
19 Ericson, Björn, En riskanalys av valuta-, pris- och områdesriskerna vid inköp av elektricitet via Nord Pool, s. 
23. 
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1.6 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad på nio kapitel och innehållet i kapitel två till nio beskrivs kortfattat 
nedan. 
 

2. Metod – Förklarar vilka datainsamlingsmetoder, angreppspunkter, urvalsmetoder och 
undersökningsmetoder som har används och varit vägledande i undersökningen. 

 
3. Teori – Beskriver de underliggande teorier som är relevanta för uppsatsen. Teorier om 

optioner, futures, forwards samt flera andra finansiella derivat tas upp.  
 

4. Praktisk teoretisk referensram – En redogörelse för hur elmarknaden och elbörsen 
Nordpool fungerar utifrån olika myndigheters, experters och aktörers synsätt. 

 
5. Empiri – Företaget Vargön Alloys situation beskrivs med fokus på elinköpen.  

 
6. Analys – Beräkningar och analyser hur kombinationer av de olika finansiella derivaten 

påverkar Vargön Alloys risker och kostnader.  
 

7. Slutsatser – Besvarar vår problemformulering med hjälp av analysen i föregående 
kapitel. 

 
8. Förslag till vidare studier – Beskrivning av de förhållanden och teorier, som skulle 

kunna vara av intresse att forska vidare i. 
 

9. Källförteckning – De källor vi använt oss av till denna forskning. 
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2 Metod 
Målet med detta kapitel är att beskriva hur vi tänkt besvara den frågeställning vi ställt upp i 
inledningen och vilken metodik som använts i den här studien. Relevanta begrepp om 
informationsinsamling kommer att diskuteras.  
 

2.1 Utgångspunkt 
Forskningsmetoder delas ofta upp i motsatspar och i vissa av dessa uppdelningar är 
skiljelinjen svår att dra, i andra lättare. Motsättningen mellan vilken utgångspunkt som ska 
användas, deduktiv eller induktiv, tillhör dock den lättare kategorin.  
 
Deduktiv forskning styrs av en teori i ursprunget, som forskaren senare härleder hypoteser ur. 
Induktiv forskning startar ur empirin, där en observation eller analys av ett fenomen leder till 
hypoteser och sedan en ny teori.20  
 

 
       Teori 

 

     Induktiv        Generalisering                Hypotes Deduktiv 
 

 Observation                             Observation 
 

        Empiri 
 

 Figur 2: Deduktiv- och induktiv ansats21 

 
Vi har valt en metod som kallas för den hypotetiskt-deduktiva metoden. Kännetecken för 
denna är att ur teorier härleds problemställningar och hypoteser. Dessa verifieras eller 
falsifieras senare genom empiriska studier. Utifrån resultaten kan nya hypoteser skapas och de 
underliggande teorierna kan modifieras.22 För denna uppsats har utgångspunkten varit teorier 
kring derivat och riskminimering, samt de teorier om riskteorier vi funnit applicerbara på 
elmarknaden . Paralleller har dragits till valutamarknaden, en marknad som uppvisar snarlika 
egenskaper. Detta har vi gjort med anledning av att det i dagsläget inte finns någon enhetlig 
och erkänd teori för den avreglerade elmarknaden. Med kompletterande empiriska studier av 
Vargön Alloys, har vi försökt skapa metoder och strategier för att minska företagets utsatthet 
på den fluktuerande elmarknaden. 
 

2.2 Kvantitativ- och kvalitativ metod 
Det finns ingen klar skillnad mellan kvantitativ- och kvalitativ forskningsmetod. De är båda 
vanligt förekommande arbetsredskap inom forskning och delar många grundläggande 
analytiska principer, men skiljer sig åt på vilket sätt de hanterar data. Det föreligger inget 
egentligt konkurrensförhållande mellan de två metoderna och de kan med fördel 
kombineras.23 
 

                                                 
20 Holme, Idar m.fl. Forskningsmetodik, s. 51-52. 
21 Eriksson & Wiedersheim, Att utreda forska och rapportera, s. 229. 
22 Befring, Edvard, Forskningsmetodik och statistik, s. 81-82. 
23 Holme, Idar m.fl. Forskningsmetodik, s. 85.  
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Den kvantitativa metoden syftar till att analysera problem i form av variabler och matematiskt 
mätbara förhållanden. Fördelen med denna metod är den precision som matematiken medför 
och den bredd på information som kan bearbetas.24  
 
Den kvalitativa metoden syftar till problematisering och helhetsförståelse av specifika 
förhållanden. Fördelen med metoden är främst det djup och den riklighet i informationen som 
fås.25 Vid komplicerade förhållanden kan denna metod lyfta fram strukturer och komplexa 
situationer som inte alltid kan omvandlas till kvantitativa data. 
 
I uppsatsen används en blandning av kvalitativ- och kvantitativ metod. Intervjuer av 
nyckelpersoner på Vargön Alloys är av en kvalitativ karaktär. Dessa intervjuer har hjälp oss 
att gå på djupet och därmed förstå Vargön Alloys situation. Med hjälp av historiska 
inköpsdata från Vargön Alloys och prisuppgifter från elbörsen Nord Pool har vi gjort en 
kvantitativ analys. 
 

2.3 Urvalsmetod 
Processen att välja vilket företag som ska studeras är lång och mödosam. Vårt huvudkriterium 
vid urvalet var att det skulle röra sig om ett elintensivt företag med en hög elförbrukning som 
står för en stor del av rörelsekostnaderna. Nästa kriterium var att företaget i fråga skulle vara 
villigt att lämna ut interna data. Detta visade sig vara känsligt när det rörde elinköp och 
energibehov. Efter lite förhandlingar kunde vi dock glädjas åt Vargön Alloys samtycke till ett 
samarbete i samband med denna uppsats. 
 

2.4 Undersökningsmetod 
Vid valet av undersökningsmetod har flera alternativa metoder diskuterats. Till hjälp hade vi 
några av de centrala metodböckerna som använts under vår utbildning vid 
företagsekonomiska institutionen. En fallstudie av ett elintensivt företag visade sig vara 
lämplig för att uppfylla vårt syfte. Det främsta skälet till fallstudiens lämplighet, var 
aktörernas ovilja att lämna ut information. Andra bidragande skäl har varit att datan vi skulle 
samla in var av olika typ, samt att metoden ger en tydligare bild av komplicerade förlopp. Vid 
fallstudier är det egentligen inte en enda undersökning som görs, utan flera. Till det fall vi valt 
krävdes det flera olika former av informationsinsamling. Den information som vi använt kan 
delas in i två typer: primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av all information som 
undersökaren själv samlat in till det bestämda syftet att bilda underlag för undersökningen. 
Sekundärdata utgörs av information som redan inhämtats av andra. Stor hänsyn måste tas till 
det faktum att dessa data ursprungligen insamlats för andra ändamål än den forskning den blir 
föremål för. 
 

                                                 
24 Ibid, s. 84-87. 
25 Befring, Edvard, Forskningsmetodik och Statistik, s. 83. 
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2.4.1 Primärdata 
Observationsformen var i valet av undersökningsmetod inte vidare aktuellt vid studien av 
Vargön Alloys. I observationsformen studeras beteenden men i det här fallet är personalens 
kunskaper och erfarenheter mer av intresse. Vi anser att enkätformen inte är bäst lämpad för 
denna uppsats. Den lider av vissa brister då de frågor vi ville ställa till Vargön Alloys är för 
komplexa för enkäter.26 Tidsramen gör också enkätformen mindre aktuell, då det inte är 
realistiskt att förvänta sig svar på enkäten inom rimlig tid för uppsatsens slutförande. 
 
Frågan för oss var istället vilken typ av intervju som skulle ge oss bäst resultat. 
Strukturerings- och standardiseringsgraden är två variabler som vi på förhand visste skulle 
påverka utfallet av intervjuerna. Den så kallade ”öppna” intervjun fann vi vara något för 
ostrukturerad, då risken var stor att våra intervjuobjekt skulle få svårt att begränsa sina svar 
till just den problemställning vi valt. Vi ville härmed undvika att personalen på Vargön Alloys 
skulle glida ifrån ämnet och exempelvis diskutera problematiken med produktionen istället. 
Den avgränsning vi gjort innebär att vi enbart fokuserade oss på frågor som rör själva inköpen 
av el, inte användandet av den. Den intervjuform som blev aktuell var den ”delvis 
strukturerade” intervjun, där intervjuaren genom sina förkunskaper styr intervjun med 
relevanta frågor och påståenden med hjälp av stickord och en i förväg upparbetad guide. Här 
hade vi stor nytta av att vi i förväg noggrant upparbetat en mall för vilka typer av frågor vi 
ville undvika och vilka som var absolut nödvändiga för studien.27,28 
 
Den huvudsakliga primärdata vi insamlat är av två slag: statistisk data från Nord Pool och 
Vargön Alloys, samt intervjuer och samtal med de nyckelpersoner på Vargön Alloys som är 
insatta i ämnet i fråga. Genom Rickard Nilsson, projektledare på Nord Pool Spot AS, erhöll vi 
historiska data från Nord Pool i Excel-format. Datan omfattar spot- och terminprisens 
utveckling från år 1999 och framåt. Statistisk data från Vargön Alloys är elförbrukningen dag 
för dag de senaste fem åren. De personer som medverkade vid intervjuerna var 
produktionschefen, ekonomichefen och styrelseordföranden (fd VD). Intervjuerna spelades in 
och har senare bearbetats och följts upp med kompletterande frågor per telefon och e-post. 
 
Vidare har en kort intervju gjorts med Lennart Thörnqvist, professor i energihushållning vid 
institutionen Värme och Kraftteknik, Lunds Tekniska Högskola. Han svarade på frågor 
angående elprisets möjliga utveckling i framtiden.  
 

2.4.2 Sekundärdata 
Källorna till sekundärdata har varit forskningsartiklar, litteratur, uppsatser, årsredovisningar 
och hemsidor på Internet. Vid sökning av artiklar har vi använt databasen ELIN som finns på 
Lunds Universitets bibliotek. Litteraturen har vi använt för att få en första inblick i marknaden 
för hedgning och den har berört den allmänna teorin om finansiella instrument för hanteringen 
av risker. Främst har vi riktat in litteraturstudien mot elbörsen Nord Pool, men 
litteraturstudien omfattar även elmarknaden i stort samt undersökning av företaget Vargön 
Alloys. Vi har med litteraturens hjälp kopplat valuta- och aktiemarknadens instrument till 
elmarknaden. En noggrann bedömning har gjorts av den sekundärdata vi haft tillgång till, 
bland annat har felkällor kritiskt utvärderats. 

                                                 
26 Befring, Edvard, Forskningsmetodik och Statistik, s. 19, 64, 66-67. 
27 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, s. 149-152, 161-162. 
28 Holme, Idar m.fl. Forskningsmetodik, s. 99-101. 
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2.5 Studiens genomförande 
 
Studiens första fas 
Vi valde att dela in vår studie i tre faser. Den första fasen bestod av en bred sökning och 
genomgång av publicerat material om elmarknaden, teorier om hedgning och riskhantering. 
Denna fas utgör studiens teoretiska och teoretiskt praktiska referensram, vilken syftar till att 
ge oss en ökad insikt och förståelse för fenomenet och dess omgivning. 
 
Studiens andra fas 
Den andra fasen bestod av intervjuer på Vargön Alloys och informationssamlande från Nord 
Pool. Karl Persson begav sig 2003-11-14 till Vargön Alloys i Västergötland och tillbringade 
en hel dag med intervjuer av olika nyckelpersoner på företaget. Intervjuerna ligger till grund 
för empirin och informationen från Nord Pool utgör underlaget för våra beräkningar och 
kvantitativa analyser. 
 
Studiens tredje fas 
I den tredje fasen gjordes en analys av Vargön Alloys situation och vilka hedgningsstrategier 
som är lämpliga. Utfallet av de olika strategierna beräknades och analyserades för åren 2000-
2003 med hjälp av en kulram. Vidare diskuterades olika framtidsscenarier utifrån olika 
myndigheters, experters tro och sattes i relation till hedgningsstrategierna. 
 

2.6  Validitet och reliabilitet 
Olika undersökningar har olika förutsättningar att fånga verkligheten. En undersöknings 
förmåga att mäta just det man har för avsikt att mäta kallas med ett annat ord för validitet. En 
faktor som bidrar till en god validitet är hur de olika metoder man använt bildar en helhet.29 
Validiteten kan delas in i två delar: intern- och extern validitet.30 
 
 

PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT    
 

TEORI 
 

 
                   
(Intern validitet) 

 
 
 

Empiri 
 

 
 
 
 
 
             POPULATIONPOPULATIONPOPULATIONPOPULATION 
    (Extern validitet) 

 
Figur 3: Intern- och Extern Validitet31 

 
 

                                                 
29 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, s. 38 – 39. 
30 Svenning, Conny, Metodboken, s. 61-62. 
31 Ibid, s. 61. 
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Intern validitet kallas även för logisk validitet och handlar något förenklat beskrivet om 
undersökningens direkta koppling mellan teori och empiri. Den berättar för oss om hur ett 
specifikt projekt ska läggas upp och hur väl dess ingående delar kan frambringa en helhet.32 I 
vårt fall har mycket av arbetet med validiteten gått ut på att bedöma och analysera valet av 
intervjuobjekt och en generering av tillräckligt många frågor för att täcka in våra problem. En 
del av valideringsprocessen har varit en utvärdering av de beräkningar av elpriset och den 
analys av detta som följer. 
 
Extern validitet berör projektet som helhet och huruvida de slutsatser som dragits kan 
generaliseras. Här är det viktigt att urvalet som gjorts är representativt för populationen, så att 
de slutsatser man dragit och de analyser man gjort kan bilda en allmän teori. Vargön Alloys är 
representativt då det är ett renodlat industriföretag med en hög elkonsumtion. Det är mycket 
beroende av elpriset, då det inte finns några alternativa tillverkningsprocesser att ta till för att 
minska elinköpen.33 
 
Reliabilitet är ett annat begrepp för tillförlitlighet hos resultaten. För att god reliabilitet ska 
föreligga, ska samma studie kunna göras om under samma tidsram och ändå komma fram till 
samma resultat. För vår undersöknings del har det i detta avseende varit av vikt att de metoder 
som visat sig fungera bra för Vargön Alloys, även ska fungera i framtiden. Denna metod ska 
även i stort fungera för andra elintensiva företag i framtiden, förutsatt att inga extraordinära 
händelser inträffar på elmarknaden som förändrar förutsättningarna.34 
 

2.7 Källkritik 
Vi är medvetna om risken med tillförlitligheten när material hämtat från Internet används. 
Därför har vi valt att hämta information från organisationer med erkänt kunnande inom 
elbranschen, såsom Svenska Kraftnät, Konkurrensverket, Nord Pool och Energimyndigheten.  
 
Trots att vi använt oss av erkända källor måste även ämnets politiska laddning beaktas. Den 
avreglerade elmarknaden, med dess volatila och kraftigt höjda priser, har varit föremål för en 
medial debatt. Stora delar av den information vi inhämtat härstammar från stora aktörer som 
alla har egna intressen i debatten. Här känner vi att det finns en fara för objektivitetsbrist i 
informationen. Många artiklar och uppsatser antar ett producent- eller konsumentperspektiv 
vid analys av elmarknaden. Denna situation är vi väldigt medvetna om, vilket påverkat vår 
bedömning av olika källor. 
 
En annan nackdel med elmarknaden är att den är så pass ung att den information och att de 
instrument som finns tillgängliga inte är tillräckliga. De teorier om prissättning av olika 
finansiella instrument är inte direkt överförbara på el som råvara, då denna innehar unika 
egenskaper. De teorier och modeller som finns tillgängliga är i stort sett anpassade för den 
finansiella marknaden, där fysisk leverans av varan aldrig sker. I de fall att tillgängliga teorier 
faktiskt berör handel med råvaror, måste modifikationer göras eftersom el är en råvara som 
inte kan lagras.    
 

                                                 
32 Svenning, Conny, Metodboken, s. 62.  
33 Ibid, s. 63. 
34 Ibid, s. 64.  
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3 Teori 
Detta kapitel beskriver underliggande teorier som är relevanta för uppsatsen. Här behandlas 
teorier om marknadsstruktur, finansiella derivat, risktyper och en modell för hantering av risk 
i valutasammanhang. 
  

3.1 Marknadseffektivitet 
 
Prissättningseffektivitet 
Det är svårt att täcka in alla definitioner av marknadseffektivitet, då begreppet har olika 
betydelse beroende på vilken referensram som det utgås från. Ur ett ekonomiskt perspektiv 
råder det dock konsensus om grundteorin för effektivitet. Kriteriet för en perfekt marknad och 
effektivitet är att det ska råda jämvikt mellan utbud och efterfrågan, där marginalnyttan är lika 
med marginalkostnaden. Vid denna situation skulle en extra producerad enhet kosta mer än 
dess potentiella värde.35 
 
Det är även möjligt att dela in marknadens effektivitet i hur väl priserna återspeglar tillgänglig 
information: 

• Svag marknadseffektivitet: Priserna reflekterar all information i historiska prisrörelser 
och det är därför irrelevant att undersöka gamla priser för att förutspå nya priser 

• Halvstark marknadseffektivitet: Priserna speglar all publik information. Därför är det 
inte lönsamt att använda publik information för att göra övervinster. 

• Stark marknadseffektivitet: All relevant information är inkluderat i priserna, vilket gör 
att inte ens insiders kan göra övervinster.36 

 

3.2 Marknadsstruktur 
Prissättningen påverkas till stor del av hur effektiv marknadens struktur är. Strukturen 
påverkar också hur stor allokeringseffektiviteten blir, vilket utgör ett komplement till 
prissättningseffektiviteten. Denna effektivitet lägger fokus på hur väl marknaden omfördelar 
samhällets resurser.37 Av många ledande nationalekonomer förespråkas den fria konkurrensen 
som optimal struktur. Det finns fortfarande många marknader som ännu inte är att beteckna 
som fria och de vanligaste klassificeringarna av marknadsstrukturer redovisas nedan. 
 
Fri konkurrens 
Vid fri konkurrens finns det många aktörer som producerar identiska produkter. Då det inte 
finns några hinder för inträde på marknaden, har etablerade aktörer ingen fördel gentemot nya 
aktörer.  Exempel på fri konkurrens är valuta-, råvarumarknaderna. 38 
 
Monopol 
Ett monopol existerar bara om det finns en dominerande aktör. För att ett monopol ska kunna 
motstå krafterna hos den fria marknadsekonomin måste någon av dessa förutsättningar finnas. 
Antingen måste produkten vara unik eller sakna bra substitut, eller måste barriärer finnas som 

                                                 
35 Parkin, Michael m.fl., Economics, s. 93-94. 
36 Arnold, Glen, Corporate Financial Management s. 610. 
37 Parkin, Michael m.fl., Economics, s. 233-234. 
38 Ibid, s. 324 – 329. 



 19

skyddar monopolet. Det sistnämnda kan utgöras av patent, licensavtal, lagstiftning eller 
upphovsrätt.39  Exempel på monopol är Systembolaget och Microsoft Windows.  
 
Monopolistisk konkurrens 
Monopolistisk konkurrens kännetecknas av en marknad med ett stort antal aktörer, som 
producerar likartade men något differentierade produkter. Exempel på en differentierad 
produkt som inte har direkta substitut är löparskor från fabrikanter såsom Nike, Adidas och 
Reebok. Företagen differentierar sina produkter genom kvalitet, pris och marknadsföring. Det 
existerar inga direkta barriärer för in- och utträde på marknaden och de enskilda aktörernas 
priskontroll är begränsad.40 
 
Oligopol 
Oligopol befinner sig någonstans i mitten mellan extremerna fri konkurrens och monopol.  
Det kännetecknas av att få aktörer dominerar marknaden och att de endast konkurrerar med 
varandra. Produkterna är antingen identiska eller svagt differentierade, vilket gör att 
prissättningen av produkten blir central. Oligopol karaktäriseras av att en aktörs försäljning 
beror på dennes pris i förhållande till övriga aktörers prissättning. Därför är det vanligt 
förekommande att aktörerna justerar sina priser mot varandra kontinuerligt i 
oligopolmarknader.41 Exempel på oligopol är försäljningen av bensin, där ett fåtal 
bensinbolag säljer samma produkt och följer varandras priser noggrant. 
 
Tabell 1: Översikt av konkurrensformer42 

Karakteristiska 
drag 

Fri 
konkurrens 

Monopol Monopolistisk 
konkurrens 

Oligopol 

Antal aktörer Många En Många Få 
 

Produkt Identisk Unik Differentierad Identisk eller 
differentierad 

Barriärer Inga Stora/lagstiftad Små Stora 
 

Prisstyrning från 
en aktör 

Ingen Stor/lagstiftad Liten Stor 

Exempel Råvaror Systembolaget Löparskor Bensinbolag 
 

 

 

                                                 
39 Parkin, Michael m.fl., Economics, s. 241. 
40 Ibid, s. 263-264. 
41 Ibid, s. 269-271. 
42 Ibid, s. 283. 
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3.3 Finansiella instrument 

3.3.1 Finansiella Derivat 
Ett finansiellt derivat är ett kontrakt vars värde styrs av en underliggande tillgång. Den 
gemensamma egenskapen för de flesta derivat är att de ger innehavaren antingen en rätt eller 
en förpliktelse att köpa eller sälja en viss kvantitet av den underliggande tillgången till ett 
visst pris. Det finns en mängd olika derivattyper och en vanlig typ har råvaror som 
underliggande tillgång, medan andra har allt från aktiekurser, till räntor som underliggande 
tillgång.43 Den underliggande variabeln kan dock vara i princip vad som helst, till exempel 
index på en marknad, eller nederbörd inom ett visst område.  
 
Orsaken till att företag använder sig av derivat, är att dessa ger företagen en möjlighet att 
påverka sin utsatthet för risk. Med hjälp av derivat kan ett företag som vill eliminera delar av 
sin risk eller omvandla utsattheten till en annan form. När företag använder sig av finansiella 
derivat för att minska sin utsatthet för olika typer av risker, kallas det för att de hedgar sig.44 
 

3.3.2 Optioner 
En option är enligt den europeiska definitionen ett kontrakt där innehavaren har rätt att sälja 
eller köpa en tillgång för ett överenskommet pris vid en viss tidpunkt. Den amerikanska 
definitionen ger innehavaren rätt att när som helst innan lösendagen realisera optionen. Vi 
bortser från denna variant, då det endast är europeiska optioner som handlas på elmarknaden. 
Beroende på tillgångens pris kan innehavaren av kontraktet välja att utnyttja detta eller avstå, 
eftersom denne inte är legalt bunden att genomföra transaktionen.45  
 
För att skydda sig mot en prishöjning på en tillgång, kan ett företag som vill minimera sin risk 
införskaffa en köpoption, till en viss merkostnad. Denna option ger innehavaren rätt att köpa 
den underliggande tillgången till ett i optionen bestämt pris. Om priset på tillgången går upp, 
kan optionsinnehavaren köpa tillgången till det lägre avtalade priset. Alternativet till detta är 
att sälja själva optionen, som i samband med prishöjningen på den underliggande tillgången 
har stigit i värde. 
 
 
               Värde 
                                                                      Köpoptionens värde 
                       +        
 
                       0 
                                 Pris på underliggande tillgång      
               – 
 
 
Figur 4: Köpoption ur innehavarens perspektiv46 

 

Värdet på optionen börjar under noll, 
då själva införskaffandet av optionen är 
förenat med en kostnad. I takt med att 
marknadspriset på den underliggande 
tillgången passerar break even 
(lösenpris), börjar värdet på optionen 
att stiga. Nackdelen med köpoptioner är 
att de är förenade med denna 
optionspremie, vilken kan vara väldigt 
hög.  
 

                                                 
43 Arnold, Glen, Corporate Financial Management, s. 923.  
44 Ross, Stephen m.fl., Corporate Finance, s. 696. 
45 Hull, John, Options, Futures & Other Derivatives, s. 5-6. 
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                Värde   
 
 
                        + 
                                                                       Pris på underliggande tillgång 
                        0                                              
                                                                       Säljoptionens värde    
                        – 
                                               
 
 
 
           
Figur 5: Säljoption ur innehavarens perspektiv47                         

En säljoption ger innehavaren rätt att 
sälja till ett fastställt pris. Här rör sig 
värdet på optionen i motsatt riktning till 
priset på den underliggande tillgången, 
då ett högre pris på tillgången än break 
even gör att innehavaren ej utnyttjar 
optionen. Här startar värdet på optionen 
också under noll, med hänvisning till 
optionspremien. I takt med att priset på 
den underliggande tillgången sjunker, 
ökar optionen i värde. 

 
 

För att uppnå vissa önskvärda effekter, kan den som vill spekulera i prisförändringar göra en 
kombination. En sådan strategi består av att man tar positioner i både sälj- och köpoptioner 
för exakt samma tillgång. En av dessa kombinationer kallas för en straddle, se figur x 
nedan.48 
 
 
 
 
     Värde 
 
 
         + 
                                                                      
         0                                             Pris på underliggande tillgång 
            
         – 
                       
                      säljoption     köpoption 
 
 
 
 
 
Figur 6: Straddle ur innehavarens perspektiv49 

Vid en straddle spekulerar företaget i 
att priset på tillgången ska röra sig 
kraftigt i någon riktning, men det vet 
inte vilken riktning rörelsen kommer att 
gå i. Om priset stiger utnyttjas köp-
optionen, men om det sjunker används 
säljoptionen. Oavsett utfallet kommer 
endast en av optionerna som kommer 
att användas, vilket innebär att 
företaget får betala dubbel options-
premie. Av denna anledning krävs en 
större rörelse på priset för att kostnaden 
för de båda optionerna ska täckas. 

 

3.3.3 Forwards 
En forward är ett kontrakt om att vid ett bestämt datum i framtiden köpa eller sälja en tillgång 
till ett visst pris. I princip är ett vanligt kontrakt om att köpa en vara till spotpris en form av 
forward, med skillnaden att spotkontraktets leveransdag är redan samma eller nästkommande 
dag. Forwards kan sträcka sig långt in i framtiden, med leverans flera år senare.50 
 
Oftast handlas forwards på OTC-marknaden mellan två finansiella institutioner. OTC betyder 
Over The Counter och innebär att kontrakten skapas mellan två parter, utan inblandning av 
någon börs eller marknad vid upprättandet. Börserna kan dock komma att bli inblandade i ett 
senare skede, vid s.k. clearingverksamhet. Den som förbundit sig att köpa varan kallas för 
innehavare, medan den som ska leverera kallas för utställare. Kontrakten utformas så att 
varken innehavaren eller utställaren av forwardskontraktet behöver betala något vid 
kontraktets ingående. Det är först vid leveranstidpunkten som betalning sker, till ett 
                                                                                                                                                         
46 Hull, John, Options, Futures and other derivates, s. 186. 
47 Ibid, s. 186. 
48 Ibid, s. 194-195. 
49 Ibid, s. 194. 
50 Ibid, s. 19. 
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förutbestämt strike price. Resultatet av ingångna forwardsavtal vid ändrat värde av tillgången 
kan ses i figur x för innehavare och utställare av forwardskontraktet.51  
 
 

 
            Värde        Värde 

 
      Forwardens värde  
                Break even                                    Break even 
       
     Pris vid avslut                                                                     Pris vid avslut 

         
  
                                                                                                      
                                                                                                                                                                Forwardens värde 
 
                 Innehavare av forwardkontrakt           Utställare av forwardkontrakt 

  
 
                Figur 7: Värde av forwardavtal ur innehavare och utställares perspektiv52 

 

3.3.4 Futures 
Futures är en standardiserad variant av forwards. Liksom för forwards binder kontrakten 
parterna att köpa eller sälja en tillgång vid ett avtalat datum, till ett visst pris. De handlas på 
de stora börserna och har i regel en hög likviditet. Futures delar även egenskapen med 
forwards, att ingen av parterna behöver betala vid ingåendet av avtalet. Det speciella med 
futures är att börserna kräver säkerhet av parterna för den slutliga betalningen. Förfarandet 
kallas mark to market och innebär att den part vars värde sjunkit, måste betala in en summa 
likvärdig med värdeförlusten, som sätts in på motpartens konto. Denna justering av 
värdeskillnaden sker dagligen för att minimera risken för utebliven betalning vid stora 
prisförändringar på den underliggande tillgången. En annan skillnad gentemot forwards, är att 
leverans oftast inte sker vid handel med futures. Då likviditeten är så hög, är det enkelt för 
parterna att vid leveranstidpunkt inta en motsatt position. För köparen innebär det att denne 
intar en position som säljare för exakt samma kvantitet som den väntade leveransen. Detta 
förfarande kallas att parterna nettar ut sin position. 53 
 
En översikt av de principiella skillnaderna mellan forwards och futures ges i tabellen nedan. 
 
Tabell 2: Principiella skillnader mellan futures och forwards54 

Forwards Futures 
Handel sker Over-The-Counter Handel sker på någon börs 

Individuellt utformade Standardiserade kontrakt 
En specificerad leveranstidpunkt Mängd olika leveranstidpunkter 

Avräkning vid avslutande av kontrakt Avräkning dagligen 
Fullföljs oftast Avslutas oftast innan leveranstidpunkt 

 

                                                 
51 Hull, John, Options, Futures and other derivates, s. 44. 
52 Ibid, s. 3. 
53 Ross, Stephen m.fl, Corporate Finance, s. 697-698. 
54 Hull, John, Options, Futures and other derivates, s. 44. 



 23

3.4 Riskteorier 
En grundläggande förutsättning för att kunna diskutera och ha risk i beaktning, är att en 
definition av begreppet risk finns. Risk och osäkerhet är två begrepp som ofta diskuteras i 
likadana sammanhang, vilket gör det viktigt att klargöra skillnaden mellan dessa två. 
Osäkerhet är ett vitt begrepp, som definierar en situation där man inte vet vilka framtida 
skeenden som kommer inträffa.55 Risk är ett snävare begrepp, som konkretiserar osäkerheten 
till en situation där ett specifikt skeende studeras. Detta skeende har inte bara en möjlig 
utgång, utan en uppsjö av utgångar som är teoretiskt möjliga.56  
 
Risk är ett omdiskuterat begrepp inom den ekonomiska disciplinen. Det är ett vedertaget 
faktum att det inom de finansiella marknaderna inte existerar några överdrivna vinster som 
inte är associerade med risk. Relationen mellan risk och förväntad avkastning är en universellt 
accepterad teori, vilken stipulerar att högre risk medför högre förväntad avkastning.57 För att 
tillgodose aktieägares avkastningskrav, måste en viss risk accepteras och därmed även vissa 
förluster. Målet med riskhantering är att sätta upp nivåer för acceptabel risk, samt att övervaka 
dessa så de inte överskrids.58  
 
Inom de finansiella marknaderna har teorin kring Capital Asset Pricing Model (CAPM) delat 
in riskbegreppet i två kategorier: 
 

1. Systematisk risk.  
2. Osystematisk risk. 
 

Utsattheten för systematisk risk kan företag inte undvika genom traditionella 
riskhanteringsmetoder såsom derivat och dylikt, eftersom denna typ av risk rör hela 
aktiemarknaden. Den osystematiska risken kan däremot minimeras genom diversifiering och 
olika derivat.59 Inom den sistnämnda kategorin finner vi de definitioner av risk som är vanliga 
inom den finansiella sektorn, bland annat prisrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, volatilitetsrisk 
med flera.  
 
Vid en diskussion om riskbegreppet på elmarknaden, föreligger det speciella omständigheter 
som gör definitionen av risk mer omfattande. CAPM är konstruerat för aktiemarknaden och 
många av de faktorer som påverkar priset på elmarknaden återfinns inte i aktiemarknaden 
eller hos andra finansiella marknader. Därför bör riskbegreppen delas in i två kategorier60: 
 

1. Traditionella finansiella risker 
2. El-specifika risker 

 
Dessa kategorier kommer att närmare diskuteras inom nästa kapitel, Praktisk teoretisk 
referensram. 
 
 
 

                                                 
55 Bodie & Merton, Finance, s. 216 (???) 
56 Arnold, Glen, Corporate Financial Management, s. 191. 
57 Hull, John, Options, Futures and other derivates, s. 61. 
58 Unger, Gustaf, Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering, s. 62. 
59 Hull, John, Options, Futures and other derivates, s. 61. 
60 Unger, Gustaf, Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering, s. 63. 
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3.5 Valutastrategier 
Det finns inte många uttalade strategier och beslutsmodeller för att hantera risken i samband 
med elinköp. Vi har därför valt att ta upp en modell som används i valutasammanhang och 
som är applicerbar på elmarknaden. Modellen ger fyra strategier för att hantera risken utifrån 
hur företaget ser på risk, varav de två första utgår från att företaget är mer benäget att ta 
risker: 
 

1. Den aggressiva strategin – försöka maximera värdet genom att spekulera och försöka 
förutspå vilken valuta som är bäst att placera i. 

2. Låt gå strategin – ingen säkring av valuta och en tro på att marknaden är effektiv. 
3. Riskaversiva strategin – företaget är berett att betala för att minska utsattheten, en vilja 

finns att minska variationen. 
4. Selektiva strategin - är också till en viss del riskminimerande men företaget har en tro 

att de egna analytikerna genom selektiva val kan överträffa utfallet av den riskaversiva 
stretegin. En trade-off görs mellan värdemaximering och en minskning av 
variationen.61  

 

                                                 
61 Oxelheim & Wihlborg, Macroeconomic uncertainty, s. 62-63 
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4 Praktisk teoretisk referensram 
Detta kapitel avser att ge en förståelse för de finansiella instrument vi använder i vår analys. 
Vidare görs även en kortfattad beskrivning av dagens elmarknad med avseende på aktörer, 
produktion och struktur. På ett objektivt sätt har vi också försökt presentera 
framtidsutvecklingen vad gäller elpriset och elmarknaden. 
 

4.1 Nord Pool 
 

4.1.1 Historik 
Redan 1971 upprättades en elbörs i Norge men på den tiden var börsen endast öppen för 
kraftproducenter, vilket gör att den inte kan anses ha varit en fullständig elbörs. Norge var 
liksom Sverige tidigt ute med att avreglera elmarknaden. Avregleringen i Norge skedde  1991 
och två år senare hade Statneff Marked startats, Norges första riktiga elbörs. Till en början 
skedde handeln endast med två intrument: Elspot och forwards.62  
 
Det var först i samband med Sveriges anslutning 1996, som börsen blev internationell. 
Svenska Kraftnät köpte då hälften av aktierna i bolaget och i detta skede ändrades namnet till 
Nord Pool. Handeln utökades 1998 och 2000 i och med Finland respektive Danmarks 
anslutning till börsen. Idag har Nord Pool förutom huvudkontoret strax utanför Oslo även 
kontor i Stockholm och Odense. Dessutom har börsen intressen i andra länder, då Nord Pool 
äger 35 % av den tyska elbörsen i Leipzig.63 
 
Den största fördelen med en elbörs är de lägre transaktionskostnaderna jämfört med OTC-
handel.64 År 2002 handlades drygt en tredjedel av all nordisk el på NordPool, vilket är en 
ökning med 11,6 % av värdet i NOK från året dessförinnan.65  
 

4.1.2 Marknader 
Till skillnad från börsens ursprungliga handel har dagens Nord Pool två huvudmarknader; en 
fysisk och en finansiell. Dessutom sker en omfattande handel med registrerade OTC-kontrakt. 
Priserna på Nord Pool påverkas i hög grad av de olika aktörernas väderprognoser. Aktörerna 
får dagligen två väderprognoser för Norden, en gjord i Europa och en i USA. Dessa sträcker 
sig 15-16 dagar framåt och anses vara de mest tillförlitliga som finns att tillgå.66 
 

4.1.2.1 Den fysiska marknaden 
Den fysiska marknaden består av delmarknaderna Elspot och Elbas. Den huvudsakliga 
handeln med fysisk leverans av el sker via Elspot, där leverans sker efterföljande dag. Elbas 
tillkom först 1999 och möjliggör handel ända fram till en timme innan leverans.67 
 
 
                                                 
62 Bossley, Liz, So far, so good at Nordpool, s. 2. 
63 www.nordpool.com, (2003-11-14). 
64 Energimyndigheten, Elmarknaden 2003, s. 7.  
65 www.nordpool.com, (2003-11-17). 
66 Presentationsmaterial från Sydkraft Energy Trading, (2003-12-04). 
67 Energimyndigheten, Elmarknadsrapport 2003: 1, s. 14-15. 
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Elspot  
Handeln på spotmarknaden sker via ett auktionsförfarande, där aktörerna får lämna in en 
prognos över inköps- och försäljningspris av el timme för timme. Efterfrågan på el ökar vid 
ett lägre pris, samtidigt som utbudet minskar vid lägre pris. Utifrån jämvikten av alla bud 
fastställs varje timme ett systempris, som fungerar som referenspris till den finansiella 
marknaden. Jämviktspriset för hela Norden kallas på Nord Pool för systempriset. En 
överskådlig bild av prissättningen ges i figuren nedan. Där utbuds- och efterfrågelinjen korsar 
varandra fås systempriset. 
 

 

 

 
Figur 8: Utbud och efterfrågan på elektricitet  

 
Olika regioner kommer att få olika jämviktspris, då det råder skilda produktions- och 
konsumtionsförhållanden. Regioner som har lägre jämviktspris kommer att ”exportera” sin el 
till regioner med högre jämviktspris under förutsättning att överföringskapaciteten räcker till. 
Därmed kommer prisskillnaden mellan olika regioner att reduceras. Om 
överföringskapaciteten var oändlig skulle det inte finnas regionala elpriser och alla regioners 
elpris är det samma som systempriset.68 
 
Elbas 
Den fysiska marknaden för el till spotpris har en så kallad ”eftermarknad”, vid namn Elbas. 
Denna marknad utgör ett komplement till Nord Pools spotmarknad, där aktörer som är 
intresserade av fysisk leverans kan komplettera sin tidigare handel på spotmarknaden. 
Volymerna som handlas är små, då syftet med handeln är att komplettera redan gjorda inköp 
och försäljningar. Förutsättningarna är likadana som på spotmarknaden, men handeln är 
tidsmässigt begränsad till leverans senast 36 timmar framåt. Handeln sker dygnet runt och kan 
ske ända fram till en timme innan leverans. Än så länge är det endast Sverige och Finland som 
valt att gå med i denna marknad, vilket naturligtvis begränsar likviditeten. Förhoppningar 
finns om att även övriga länder i Norden ska ansluta sig till Elbasmarknaden.69  

                                                 
68 www.nordpool.com, (2003-11-18) 
69 www.elbas.net, (2003-12-06). 
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4.1.2.2 Den finansiella marknaden 
Den finansiella marknaden existerar till följd av att den fysiska marknaden är volatil. De 
instrument som erbjuds ger aktörerna möjlighet att säkra elpriset tre till fyra år framåt. Det 
uttalade målet från Nord Pool är att tillgodose aktörerna med en effektiv marknad som har en 
hög likviditet och säkerhetsnivå. NordPool har för närvarande fyra instrument: forwards, 
futures, optioner och Contracts for Difference (CfD).70  
 
Forwards 
De forwards som handlas på Nord Pool skiljer sig från de traditionella forwards som 
behandlades i teoriavsnittet. Detta har sin historiska förklaring, då vad som idag benämns som 
forwards på Nord Pool tidigare gick under benämningen futures. Det fanns två typer av 
futures, en med lång duration och en med kort. Intresset var lågt för de futures med längre 
durationer, varför Nord Pool valde att skilja dessa två åt. De med kort duration fick behålla 
namnet futures, medan de med längre duration ändrade namn till forwards. Av denna 
anledning uppvisar Nord Pools forwards större likheter med futures, än med de traditionella 
forwards som handlas på OTC-marknaden.71 Nord Pools forwardskontrakt namnges efter 
vilken leveransperiod kontraktet omfattar. De olika typerna ges i tabellen nedan. 
 
 

Tabell 3: Forwardskontraktens durationer 
Namn Tidsperiod 

Vinter 1 (V1) 1 januari – 30 april 
Sommar 1 (S1) 1 maj – 30 september 
Vinter 2 (V2) 1 oktober – 31 december 

Säsong 1 januari – 31 december 
 
Säsongsforwardskontrakten som finns att köpa sträcker sig tre till fyra år framåt i tiden, 
medan handel i de årstidsuppdelade kontrakten (Vinter 1, Sommar 1 vinter 2) endast sker två 
år framåt.  
 
Om ett företag vill försäkra sig en hel vinter kan det välja fritt bland de forwardskontrakt som 
erbjuds. Köper företaget forwarden Säsong 2004, som idag har ett pris på 280 NOK 
kr/MWh72, så medför det att företaget bundit sig att köpa 1 MWh för 280 NOK varje timme 
under hela år 2004. De kan även under handelsperioden av forwardskontrakten sälja dessa till 
det pris marknaden är villig att betala. Handelsperioden definieras som tiden fram till den 
egentliga elleveransen, med undantag för de klämdagar då Nord Pool är stängd. 
Leveransperioden för säsongsforwardsen börjar 1/1 2004 och sträcker sig till 31/12 2004.  
 
Ett hypotetiskt exempel är att företaget köpt kontraktet för 280 NOK och vid starten av 
leveransperioden är priset på forwardkontraktet 300 NOK, vilket senare fluktuerar under hela 
leveransen. Det sker en ackumulering av värdeskillnaden timme för timme under 
handelsperioden mellan fastställt pris och marknadspriset på forwarden. Denna Mark-to-
market (avräkning) realiseras inte, utan summeras vid handelsperiodens slut. Under 

                                                 
70 www.nordpool.com, (2003-11-17).  
71 Ibid, (2003-11-20) 
72 Ibid,  (2003-11-17) 
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leveransperioden kommer dock en avräkning mot Mark-to-market göras varje timme och 
skillnaden debiteras/krediteras innehavaren och utställaren.   
 
 
  Spotpris (NOK/MWh) 
 
 
  Elspot     
 
   300                  
                                        forwardpris 
  
   290 
 
 

   280 
        

        Handelsperiod                                 Leveransperiod  

         
          1 jan 2005            31 dec 2005     Tid (dagar) 

Figur 9: Forward säsong 2005 hypotetiskt exempel 

 
Futures 
Futures på Nord Pool har kortare durationer jämfört med forwards. De kan köpas för en dag, 
en vecka, och i fyra veckors block. Dessa kontrakt kan köpas i en täckande period av ungefär 
åtta till tolv månader framåt. Avräkningen under handelsperioden för futures sker liksom för 
forwards enligt Mark-to-market. Skillnaden är att med futures sker ingen ackumulering fram 
till handelsperiodens slut, utan en daglig avräkning sker av värdeförändringen på utställaren 
och innehavarens konton. Under leveransperioden sker avräkningen varje timme, liksom hos 
forwards.  
 
Optioner  
Eloptioner på Nord Pool har standardiserade forwardskontrakt som underliggande tillgång. 
Optionerna är av europeisk modell, vilket innebär att de kan lösas in först på själva 
lösendagen. Avräkning på optionskontrakt sker den tredje torsdagen i månaden före den 
underliggande forwardens leveransperiod.73 Tyvärr är likviditeten i optioner på Nord Pool i 
stort sett obefintlig. Elpriset på Nord Pool kan stiga tusen procent inom loppet av några 
timmar, vilket kan förklara oviljan att ställa ut dessa optioner. Den maximala vinst utställaren 
kan uppnå är själva optionspremien, medan den potentiella förlusten i stort sett är obegränsad, 
då det inte går att förutspå exakt hur mycket elpriset kan stiga.74 
 
Contracts for Difference  
Forwards, futures och optioner ger möjlighet att hedga bort större delen av risken, men en 
liten prisrisk återstår. Denna utgörs av skillnaden mellan det regionala elpriset och 
systempriset. De finansiella instrumenten har systempriset som referenspris, medan den 
faktiska betalningen sker enligt det regionala priset. Contracts for Difference (CfD) skapades 
för att ge aktörerna möjlighet att säkra sig mot denna skillnad och på så sätt skapa en perfekt 
hedge. Säkringar kan göras i Sverige, Finland, Norge, Danmark väst och Danmark öst. Den 
säkring som erhålls är skillnaden mellan regionpriset och systempriset på Nord Pool. Mer 

                                                 
73 clearing.nordpool.com, (2003-11-17) 
74 Energimyndigheten, Elmarknadsrapport 2003: 1, s. 39-40. 
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konkret innebär detta att om ett företag köper en säkring för Sverige, är det skillnaden mellan 
priset i Stockholm och systempriset som innehavaren erhåller. Nyttan med CfD är att en mer 
precis hedgning kan göras.75 
 

4.1.2.3 OTC-marknaden 
Genom dotterbolaget Nord Pool Clearing ASA kan parter handla med bilaterala kontrakt på 
börsen med minskad risk. Nord Pool går in som medkontrahent och garanterar betalning för 
parterna, till en viss kostnad76 För att garantera betalningarna, ställer Nord pool Clearing ASA 
vissa krav på börsmedlemmarna: de måste ställa en deposition i säkerhet och de måste reglera 
depositionen dagligen. Handeln med OTC-kontrakt är väldigt omfattande och är nästan 
dubbelt så stor som Nord Pools övriga marknader tillsammans.77  
 

4.1.3 Dominerande aktörer 
Nord Pool har många aktörer med en likartad produkt, elektricitet. I Sverige finns det mellan 
125-130 elhandlare som är verksamma i dagsläget. Då marknaden har många aktörer borde 
det medföra en ökad priskonkurrens. Men närmare undersökningar visar att elmarknaden i 
Sverige helt domineras av tre aktörer: Vattenfall, Sydkraft och finskägda Fortum. Dessa tre 
aktörer producerar 90 % av all elektricitet i Sverige och kontrollerar ca 70 % av försäljningen. 
Elbörsen i stort styrs inte enbart av dessa tre aktörerna, då det även finns större 
kraftproducenter/aktörer i Danmark och Norge. En betydande orsak till att marknaden i 
Sverige domineras av Vattenfall, Sydkraft och Fortum är överföringsbegränsningar mellan 
länder och regioner. Det är även på grund av den begränsade kapaciteten i stamnätet som det 
föreligger regionala prisskillnader.78  
 

4.1.4 Volymer 
Enligt Nord Pools årsredovisning har handeln ökat stadigt sedan starten 1996. Den totala 
handelsvolymen uppgick år 2002 till 3232 TWh vilket motsvarar ett värde av 461 miljarder 
NOK. OTC-marknaden står för merparten av volymen, närmare två tredjedelar. Den 
återstående tredjedelen utgörs i princip av den finansiella marknaden. Endast 3,8 % av 
handeln sker på den fysiska marknaden. Antalet aktörer uppgår till 302 stycken, vilket endast 
är en blygsam ökning från året dessförinnan.79  
 
 

                                                 
75 Energimyndigheten, Elmarknadsrapport 2003: 1, s. 36-38. 
76 Bossley, Liz, So far, so good at Nordpool, s. 5. 
77 clearing.nordpool.com (2003-11-17).  
78 ECON, Handelsmarginaler och förutsättningar i elhandel, s. 7-9. 
79 Nord Pool, Årsredovisning 2002, s. 8. 
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4.1.5 Prisdrivare 
Den totala elkostnaden för privatkonsumenter består av fyra olika komponenter: 

1. Elpriset 
2. Nätavgiften 
3. Punktskatt 
4. Moms 

 
Av dessa fyra utgör elpriset den största delen och är även den komponent som varierar mest, 
vilket gör den svår att i förväg beräkna. Nätavgiften, momsen och den eventuella skatten är 
fasta kostnader, som konsumenten inte kan påverka i en större utsträckning, vilket innebär att 
analyser av dessa är överflödiga. Ägaren till nätet har en monopolliknande ställning, då 
leveransen av el är en nödvändighet för industrin. Företagen är befriade från moms och 
punktskatt på el, då det endast är privatkunder som åläggs dessa extrakostnader. Inom en snar 
framtid kommer dock även företagen åläggas punktskatt.80  
 

4.1.5.1 Energibalansen 
Energibalansen som tidigare nämnts i uppsatsen, är en teori för hur utbud och efterfrågan 
sätter ett jämviktspris på elmarknaden. Matchningen av utbud och efterfrågan är svårare att 
uppnå, till följd av att el måste konsumeras omedelbart vid produktionstillfället.  
 
Den kortsiktiga efterfrågan på el håller sig relativt konstant, med undantag för en viss 
säsongsvariation. Under vintertid är förbrukningen högre än under sommaren, vilket har flera 
olika förklaringar. Främst är det hushållens uppvärmning under vinterperioden som står för 
den största ökningen. Även industrisemestern under sommaren gör att produktionen minskar 
och med detta också elbehovet.81  
 
El som råvara har en väldigt låg priselasticitet eftersom det inte finns något substitut för vare 
sig hushållen eller industrin. Oavsett pris finns ett grundläggande behov av el som inte kan 
minskas. Detta representeras av den övre streckade linjen i figur 8: Utbud och efterfrågan på 
elektricitet, under kapitel 4.1.2.1 Den fysiska marknaden. Eftersom elpriset inte styr 
efterfrågan nämnvärt, kommer marginalkostnaden för elproducenterna istället vara den 
drivande faktorn i energibalansen. De olika produktionsmetoderna har olika 
marginalkostnader, där vattenkraft har en av de lägre och olja en av de högre. Marknadspriset 
för elbranschen sätts utifrån den dyraste anläggningen i drift, vilket blir det pris alla 
producenter säljer till. I en hypotetisk situation då marginalkostnaden för olja är nio gånger 
högre än den för vattenkraft, kommer vattenkraftsproducenten att få betalt utifrån den 
marginalkostnad som är nio gånger högre än den egna.82 I figur 10 nedan ges en översikt över 
hur elpriset stiger i förhållande till den stigande marginalkostnaden för elproducenterna. Den 
streckade linjen är ett hypotetiskt exempel på förbrukningen under ett år. 
 
 

                                                 
80 Nordleden, Internationella energimarknader, s. 64. 
81 SOU 2002: 7, s. 74-75. 
82 Ibid, s. 75. 
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Figur 10: Marginalkostnad i SEK  för elproduktion83 
 
De nordiska elpriserna ligger överlag på en jämn nivå. Detta kan te sig naturligt då länderna 
har en gemensam elmarknad, där konsumenterna kan handla fritt från vilken leverantör som 
helst. För att teorin om att elproducenternas kostnadsnivå styr elpriset ska vara korrekt, ska 
regioner med olika produktionskostnader för el ha olika prisnivå. Vid en jämförelse länderna 
emellan, uppvisar de tydliga olikheter vid valet av elproduktion. Norge använder sig 
uteslutande av vattenkraft, medan Danmark förlitar sig främst på värmekraft. Trots att 
vattenkraften och kärnkraften i Sverige utgör 95 procent av elproduktionen, ligger elpriset 
ändå på samma nivå som i de övriga nordiska länderna. Skillnaderna i elpris borde enligt 
energimyndigheterna vara större, om man ser till marginalkostnaden i respektive land.84 En 
koldioxidskatt kommer att förskjuta marginalkostnadskurvan ytterligare uppåt för de fossila 
marginalbränslena. Dock kommer denna förskjutning att bli asymmetrisk då olika fossila 
bränslen avger olika mängder koldioxid per MWh elektricitet. De lägsta koldioxid utsläppen 
sker vid elproduktion av naturgas.85 
 

4.1.5.2 Hydrologisk balans 
Trots att teorin om marginalkostnadernas inverkan på elpriset har sina brister, finns det ändå 
många empiriska bevis för ett starkt samband. Sverige är som tidigare nämnt väldigt beroende 
av vattenkraften, med dess låga produktionskostnader. Vid även den mest elementära 
jämförelsen av nederbörd och elpris, finner man dessa samband. År 1996 var ett torrår och 
vattenmagasinen till vattenkraften hade väldigt låga nivåer och elpriset var väldigt detta år. 
När det år 2000 var ett riktigt våtår, blev elpriset lågt. Ett tydligt samband mellan nivån i 
vattenmagasinen och elpriset i Sverige kan utläsas. Den konkurrensutredning som gjordes år 
2002 fann att den hydrologiska balansen var den enskilt viktigaste faktorn till skillnader i 
elpris mellan olika år. 86 
 

                                                 
83 Presentationsmaterial från Sydkraft Energy Trading, (2003-12-04), s. 9. 
84 Energimyndigheten, Elmarknaden 2003, s. 24-25. 
85 Wimmerstedt, Roland, industriell gasanvändning s. 1-2. 
86 SOU 2002: 7. s, 75. 
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4.1.5.3 Prisnivån på alternativa energiråvaror 
Vissa samband mellan priserna på kol, gas och olja finns också. Vid perioder med låg 
hydrologisk balans eller hög efterfrågan måste dyrare anläggningar tas i drift. Eftersom det är 
marginalkostanden för den dyraste anläggningen som styr marknadspriset, får förändringar på 
råvarupriser konsekvenser för elpriset. Om gaspriset i ett hypotetiskt exempel blir högre än 
oljepriset, så får det två följder. För det första byter gas och olja plats i figur 10, för det andra 
så medför detta en förskjutning uppåt av utbudskurvan och därmed marknadspriset.87 
 

4.1.5.4 Konkurrenssituationen 
Ett syfte med avregleringen var att produktionen och handeln med el skulle vara separerad 
från nätdriften. Idag finns det ett stort antal företag som är verksamma i branschen och är 
formellt skilda från varandra. I realiteten har dessa bolag oftast ägarkopplingar till de tre stora 
elproducenterna.88 Fram till avregleringen följde elpriset konsumentprisindex, men ökade 
markant därefter. En möjlig orsak kan vara att prisnivån harmoniserats mot EU: s, vilken 
fortfarande är högre än Sveriges nivå. Det finns dock starka argument mot att Sveriges elpris 
på naturlig väg harmoniserats mot EU-nivån. Marginalkostnaden för elproduktionen är 
genomsnittligt mycket lägre i Sverige än i övriga EU, beroende på en större andel vatten- och 
kärnkraft. Generellt innebär detta att den höga andelen billig el minskar utbudkurvans lutning 
och Sveriges elpris borde ha ett lägre jämviktspris än EU: s. Det finns alltså visst fog för 
kritiken som riktats mot de stora elproducenterna och misstanke råder om att dessa aktörer 
samarbetar vid prissättningen. Dessa misstankar har visat sig vara så befogade, att en grundlig 
undersökning av elbolagens samarbete startades år 2002 av norska Kredittilsynet, 
motsvarigheten till svenska Finansinspektionen. Även myndigheter i de nordiska länderna 
samarbetar med Kredittilsynet, inklusive Finansinspektionen.89 
 

4.2 Risktyper 

4.2.1 Traditionella finansiella risker 
 
Prisrisk 
Hantering av prisrisk är en relativt ny företeelse inom energibranschen, jämfört med 
prisriskhantering på ränte- och valutamarknader. Dock måste man ha i åtanke att 
råvarumarknader inte är lika rättframma som finansiella marknader, då handel med tillgångar 
medför ytterligare komplexitet i samband med fysisk leverans från säljare till köpare.90  
 
Prissättningen på elmarknaden förklarades i figur 10 ovan. Då efterfrågan på el är någorlunda 
konstant, blir priset styrt av elproducenternas marginalkostnad. Detta innebär i praktiken att 
en elproducent har en given körordning på tillgängliga anläggningar och använder endast de 
dyrare anläggningarna då efterfrågan är som allra högst. De väldiga spikarna på elpriset kan 
för den oinvigde förefalla orimliga, men då man har i åtanke att de rörliga kostnaderna skiljer 
sig väsentligt åt beroende på produktionsanläggning förefaller de mer trovärdiga. Vattenkraft 
har en rörlig kostnad på 1-2 öre/KWh, vilket bara är en bråkdel av den rörliga kostnaden på 

                                                 
87 SOU 2002: 7, s. 82-83. 
88 SEKO, Sex år efter avregleringen, s. 27-28. 
89 www.kredittilsynet.no, (2003-12-07). 
90 Weron, Rafal, Energy price risk management, s. 1. 
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50 öre/KWh för en gasturbin. Då variationen i marginalkostnad följer vissa tidsfaktorer, är 
dessa relativt lätta att förutspå.91  
 
Svårare att förutspå är bland annat väderförhållanden, nederbörd och tillfälliga fluktuationer i 
efterfrågan. Dessa variationer är väldigt svåra att förutse, om än inte omöjliga. Till sin hjälp 
har elproducenterna väderprognoser som sträcker sig 15-16 dagar framåt, vilka dock endast 
ger en grov uppskattning av nederbörden. För elproducenten är det svårt att innan 
leveransögonblicket veta exakt hur höga produktionskostnaderna blir. 92 
 
Valutarisk 
En utsatthet för valutarisk finns i situationer där betalning sker i annan valuta än hemlandets. 
Risken uppstår i de situationer då avtal sluts och betalning först sker en tid senare. Orsaken till 
risk är de potentiella fluktuationer på valutamarknaden som kan ändra storleken på 
betalningen i fråga. Eftersom vi analyserar möjligheterna utifrån tillgängliga instrument på 
Nord Pool, är det norska kronan som är av intresse. Det som är speciellt med Sveriges och 
Norges valutor är att relationen dem emellan hållit sig på en någorlunda stabil nivå. 
Valutarisken är alltså relativt låg och det har till och med uppmätts att prisrisken är 11-21 
gånger större än valutarisken när svenska företag handlar på Nord Pool.93 
 
Kreditrisk 
Kreditrisk är en vanlig risk som majoriteten av alla företag är utsatta för, vilket definieras som 
risken för att motparten inte ska uppfylla sin del av avtalet. Oftast är denna risk aktuell i 
förening med konkurser.94 Här kommer de olika börsernas clearingverksamheter in i bilden, 
där börsen går in som part och garanterar betalning ifall problem skulle uppstå. 
 
Likviditetsrisk 
Risken att företaget inte skulle ha, eller komma att ha, möjlighet att införskaffa kapital då 
behovet uppstår, definieras som likviditetsrisk.95 Denna risk uppstår då företaget inte kan 
avyttra en särskild position eller ett särskilt instrument, till ett pris som ligger nära 
marknadspriset. Orsaken till denna oförmåga är att marknaden i fråga inte är tillräckligt stor 
och har för liten omsättning.96 Likviditetsrisken är väldigt stor vid handeln med optioner på 
Nord Pool, eftersom likviditeten är i princip obefintlig.97 
 
Betalningsrisk 
Betalningsrisk definieras som risken att den ena parten inte ska emotta betalning inom 
förväntad tid, till följd av fördröjningar p.g.a. att banksystem ibland är belägna i olika 
tidszoner. 98 Denna risk är i stort sett obefintlig inom Nord Pool, då handeln sker mellan parter 
inom samma region och tidszon. Fördröjningen i banksystemen bör därför inte bli märkbar 
och denna risk kan svenska företag ignorera. 
 
 
 
                                                 
91 Bergman, Lars, Den nya elmarknaden, s. 116. 
92 Bergman, Lars, Den nya elmarknaden, s. 116-118. 
93 Ericson, Björn, En riskanalys av valuta-, pris- och områdesprisriskerna vid inköp av elektricitet via Nord 
Pool, s. 23. 
94 Arnold, Glen, Corporate Financial Management, s. 1041. 
95 Ibid, s. 1049. 
96 Unger, Gustaf, Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering, s. 64. 
97 www.nordpool.com, (2003-11-05)  
98 Arnold, Glen, Corporate Financial Management, s. 1051. 
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Operationell risk 
Den innebär att svagheter och felaktigheter i informationssystem, som ofta sammanfaller med 
den mänskliga faktorn, kan leda till oväntade förluster. Inom elbranschen är denna risk relativt 
stor då kunskapen om riskhantering är låg, samtidigt som instrumenten är komplexa.99 
 

4.2.2 El-specifika risker 
 
Volatilitet 
Traditionellt brukar hanteringen av volatiliteten, vilket är ett mått på hur snabbt priset 
svänger, vara central vid riskhantering inom de vanliga finansiella marknaderna. 
Volatilitetsrisken kan definieras som den risk som säljare och köpare ställs inför om den 
aktuella volatiliteten förändras, eller om marknadens förväntningar på den framtida 
volatiliteten förändras.100 Det finns dock starka skäl att kategorisera volatiliteten som 
elspecifik, då speciella omständigheter gör att volatiliteten på elmarknaden skiljer sig åt från 
den på övriga marknader. De centrala skälen är:101 

• El-systemet är stundtals utsatt för en ovanligt hög efterfrågan och oväntade 
produktionsproblem. 

• Stress-faktorn är väldigt hög, då obalans i utbud och efterfrågan uppstår omedelbart. 
• Låg sannolikhet att tidigare kortsiktiga fluktuationer i pris kommer återupprepas med 

liknande mönster. 
• Andra marknader balanserar problemen i produktions- och återförsäljarled med hjälp 

av lagrade varor. Inom elproduktion är det i stort sett omöjligt att lagra el i batterier på 
ett ekonomiskt gångbart sätt. 

 
Kvantitetsrisk 
Förutom svårigheten att i förväg bedöma produktionskostnadernas storlek, har 
elproducenterna ytterligare riskmoment att ta i beaktning. Den sålda volymen kan skilja sig 
något från den volym som faktiskt produceras. Leveransen av el är väldigt beroende av hur 
väl transmissions- och distributionsnäten fungerar, dvs. producenten måste även ta i beaktning 
risken för driftstörningar och utebliven leverans av el. Annars kan denne befinna sig i 
situationen där det råder ett produktionsunderskott.102 
 
Basis risk 
Vid all handel med derivat förekommer basis risk, vilket definieras som en risk att relationen 
mellan priset på två eller flera tillgångar förändras. Orsakerna till denna skillnad kan vara 
flera: 

• Tillgången vars pris ska hedgas, är inte samma tillgång som är underliggande till 
terminskontraktet. 

• Hedgaren kan vara osäker på vilket exakt datum som tillgången ska köpas eller säljas. 
• Hedgningens konstruktion kan vara av den sorten att terminens handelsperiod hinner 

avslutas långt innan själva leveransen. Detta glapp kan sträcka sig så långt som sex 
veckor i förväg vid elhandel.103 

 

                                                 
99 Unger, Gustaf, Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering, s. 64. 
100 Gastineau, Gary, Dictionary of Financial Risk Management, s. 295. 
101 Albert & Brown m.fl, How to Incorporate Volatility and Risk in Electricity Price Forecasting, s. 65-67. 
102 Bergman, Lars, Den nya elmarknaden, s. 118.  
103 Hull, John, Options, Futures and Other Derivatives, s. 75.  
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Vanligtvis hanteras basis risken genom användandet av terminer med leverans efter den 
planerade tidpunkten för inköp på spotmarknaden. Detta görs med anledning av att större 
delen av de faktorer som kommer att påverka värdet av terminen blir kända ungefär samtidigt 
som köpet görs till spotpris. Ett belysande exempel är om en köpare av majs vill säkra priset 
på sitt inköp i november, så görs detta genom en termin med leverans i december. När inköpet 
görs till spotpriset i november, är i regel de faktorer som kommer att påverka decembers 
priser kända och således värdet på december-terminen i grova drag känt. Inköparen avslutar 
sin hedge genom att sälja sitt terminskontrakt i samma stund som denne köper in majs till 
spotpriset och har således säkrat sitt pris. När en inköpare av el vill nå samma resultat som 
inköparen av majs, ställs denne inför en svårare situation. Då elpriser inte har samma 
koppling till föregående månads priser, är detta förenat med en större basis risk än vid andra 
råvaror. Med el får man exempelvis hedga juni månad med ett kontrakt med leverans samma 
månad. Om innehavaren av terminen ska kunna sälja kontraktet till ett vettigt pris, måste 
denne gå ur hedgen åtminstone sex veckor innan det aktuella spotpriset blir känt. Av detta 
följer två grundtankar: 
 

1. Basis risk för el inte kan definieras på vanligt sätt.   
2. Denna risk är förmodligen mycket högre än hos lagringsbara varor. Många faktorer 

som påverkar det relevanta spotpriset blir kända först efter att positionen med futures 
blivit låst (mindre än sex veckor till spotpriset).104 

 

4.3 Framtidsprognoser 
Lennart Thörnqvist, professor i energihushållning vid institutionen Värme och Kraftteknik 
Lunds Tekniska Högskola, tror på en harmonisering av EU: s elpriser och en ökad elhandel 
länderna emellan. Han anser att det är många politiska krafter som påverkar utvecklingen av 
elmarknaden. Därför är det svårt att peka ut en enskild orsak till elprisets förändring och 
förutspå framtiden, men hans samlade uppfattning om situationen är att elpriset definitivt 
kommer att stiga i framtiden.105  
 
Politik 
Historiskt sett har den elintensiva industrin i Sverige haft stor nytta av utbyggnaden av 
vattenkraften under 1900-talet. Utbyggnaden av vattenkraften mötte dock under 60-talet ett 
motstånd. För att kunna klara elförsörjningen byggde Sverige därför upp en stor överkapacitet 
i form av kärnkraft under 70- och 80-talet. I början av 80-talet kom en kärnkraftsomröstning 
till stånd som en följd av bland annat Harrisburgolyckan, samt en växande opinion mot 
kärnkraften.106 Resultatet av folkomröstningen blev att påbörjade anläggningar fick 
färdigställas och att kärnkraften skulle avvecklas före år 2010. Under 80-talet hade Sverige 
väldigt låga elpriser, vilket medförde att produktionskapaciteten inte utökades. De stora 
kraftbolagen Vattenfall och Sydkraft satsade under 90-talet istället på en ökad 
överföringskapacitet till grannländerna, främst genom Baltic Cable och Polenkabeln.107 
 
Sveriges energipolitik är tätt sammanvävt med miljö-, regional- och finanspolitiken. En av de 
större osäkerheterna är hur framtida subventioner och skatter på olika energislag kommer att 
utvecklas. Andra viktiga politiska beslut som väntar rör utbyggnaden av vattenkraften och 
kärnkraftens eventuella nedläggning. I november 2002 kom EU: s energiministrar överens om 
                                                 
104 Collins, Robert, The Economics of electricity hedging, s. 5. 
105 Törnqvist, Lennart, Professor  vid institutionen Värme och Kraftteknik, LTH, (2003-11-17). 
106 www.vattenfall.se/om_vattenfall/var_verksamhet/framtid_och_historia, (2003-12-16). 
107 Wimmerstedt, Roland, Elproduktion, eltaxor och möjligheter till minskad elanvändning, s. 3. 
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ändringar i det så kallade elmarknadsdirektivet. Ändringarna uttrycker en strävan efter att 
harmonisera elhandeln i EU till en högre grad. Det kan på sikt innebära att Sveriges elpriser 
kommer att närma sig de högre kontinentala priserna.108  
 
Vid uppskattningar av framtida elkostnader för företag bör hänsyn tas till punktskatten, eller 
åtminstone risken för införandet av denna beskattning. Då alla komponenter förutom elpriset 
håller sig någorlunda statiska, är det endast elpriset som är av intresse att hedga sig mot.109 
 
Konsumtion 
De flesta av aktörerna på elmarknaden tror på en ökad energianvändning, men vilken typ av 
energi som kommer att användas är lite mer komplicerat att förutspå. En stor del av 
elförbrukningsökningen under åren 1995-2000 tros bero på ökat datoranvändande och 
elförbrukningen ökade i snitt med 1 % per år under denna period.110 En fortsatt ökning av 
användandet av elektriska apparater kommer att medföra att mer el förbrukas. Då hushållen 
står för en stor del av elförbrukningen i Sverige i form av uppvärmning, kan en större 
övergång till fjärrvärmesystem hålla elförbrukningen på lägre nivåer.111 Energipolitiken spelar 
här en viktig roll då bidrag påskyndar övergången till fjärrvärme. Stigande elpriser medför 
även att fler elbesparande investeringar inom industrin blir lönsamma, då dessa investeringar 
ger en dämpning av den ökande elförbrukningen.  
 
Konkurrens på elmarknaden 
Elmarknaden har blivit mer konkurrensutsatt i och med avregleringen men samtidigt 
domineras den av ett fåtal stora producenter. Därför finns det en risk att priserna stiger på 
grund av de dominerande aktörernas prissättning, speciellt med tanke på tendensen att de 
större energibolagen köper upp de små bolagen.112 Å andra sidan ökar antalet aktörer på Nord 
Pool och en tillväxt har skett bland annat tack vare utomnordiskt deltagande. Antalet aktörer 
är nu omkring tre hundra jämfört med hundra stycken år 1996. Genom den ökande 
handelsvolymen anser Svenska Kraftnät att prisbildningen på Nord Pool blir effektivare.113  
 
Produktion 
Ny produktion av el i kommunernas regi sker främst i form av sopförbränningsstationer och 
biobränsleförbränning. En ny lag som träder i kraft 1 januari, 2002 förbjuder deponering av 
brännbart avfall. Istället är tanken att materialet skall brännas eller återvinnas.114  
 
En utbyggnad av vindkraftverken subventioneras med hjälp av statliga bidrag och Svensk 
Energis förhoppning är att 10 TWh av elproduktionen kommer att utgöras av vindkraft år 
2015.115 Nackdelen med vindkraft är att den kräver subventioner från staten och att nya 
ledningar behöver dras från kraftverken. Dessutom ger vindkraften inget effektbidrag, då 
vindkraftverkens elgenerering är starkt beroende på väderförhållandena räknas inte 
vindkraften till effektbalansen. Dessutom kostar det cirka 400 miljoner extra per år för att 
kompensera för eventuellt bortfall av de 10 TWh vindkraft, som omtalas år 2015, med mer 
effektsäkra kraftkällor.116 Svenska Kraftnät har i ett pressmeddelande nämnt att en utbyggnad 
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111 Wimmerstedt, Roland, Elproduktion, eltaxor och möjligheter till minskad elanvändning, s. 3. 
112 Pineau, Pierre-Olivier, The Nordic electricity market: An international competitive structure, s. 5. 
113 Svenska Kraftnät, Den Svenska elmarknaden och Svenska Kraftnäts roll, (2001) 
114 www.sp.se/sv/general/publ, (2003-12-16). 
115 www.vindkompaniet.se, (03-12-16). 
116 www.svk.se/docs/aktuellt/frameset_vindkraft.html, (2003-12-16) 
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av vindkraften ska ske i Götaland och Svealand och inte i fjällen, då nya ledningar blir allt för 
dyra att dra. En ledning för detta ändamål från Norrland kostar ungefär 4 miljarder kronor. 
 
Många aktörer på elmarknaden anser att den mest konkurrenskraftiga elproduktionsformen 
idag är naturgasen. Naturgasen har relativt låga investeringskostnader, investeringar kommer 
att vara lönsamma vid priser kring 20-25 öre per kWh. Naturgasen har även mindre 
miljöpåverkan jämfört med andra fossila bränslen.117  
 
Elprisets volatilitet 
Vad beror då den senaste tidens volatila elpriser på, och kommer de fortsätta att vara volatila? 
Under slutet av 90-talet har alltmer reservkraft lagts i malpåse och tillsammans med 
avvecklingen av Barsebäcks ena reaktor har totalt ca 3.000 MW produktion tagits bort. 
Samtidigt har elförbrukningen ökat, speciellt under kalla vinterdagar. Svenska Kraftnät anser 
därför att de volatila priserna till stor del beror på att den överkapaciteten som tidigare fanns 
har försvunnit. Även andra orsaker har bidragit till mer volatila priser och Svenska Kraftnät 
ger som exempel nedregleringen av svensk kärnkraft under ”våtåret” 2000. För att dämpa 
pristopparna har Svenska Kraftnät upphandlat en effektreserv. Myndigheten vill påpeka att 
dessa kraftverk inte har gjorts startklara av kommersiella skäl utan finansierats kollektivt som 
en övergångslösning. Något svar på vad som väntar efter övergångslösningen ges inte av 
Svenska Kraftnät.118 
 
 

 
 

                                                 
117 Svensk Energi, Omvärldsstudie 2001, s.21 
118 EME Analys, Tar elmarknaden skada av mycket höga priser i samband med effekttoppar?, s.5 
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5 Empiri Vargön Alloys 
I detta kapitel ges en närmare presentation av Vargön Alloys och företagets elinköp. Avsnittet 
är till en stor del baserat på fakta från intervjuer med nyckelpersoner på företaget. 
 

5.1 Företagspresentation 
Vargön Alloys är ett smältverk som är beläget i samhället Vargön tio mil norr om Göteborg. 
Bolagsformen är aktiebolag och ägarna sitter i företagsledningen. Produktionen består 
framförallt av råvaror för stålindustrin, men i processerna erhålls dessutom slaggprodukter 
och andra restprodukter som används till vägbyggen och betong. Verksamheten är mycket 
energiintensiv och Vargön Alloys förbrukar drygt 700 GWh årligen. Den totala 
elförbrukningen för industrin i Sverige är ca 55 Twh vilket gör att Vargön Alloys AB står för 
närmre 1,3 % av industrins elförbrukning. I en jämförelse med Sveriges totala elförbrukning 
står Vargön Alloys för ca 0,2 % av elförbrukningen.119 En större del av den värme som alstras 
i processen återvinns i form av högtrycksånga och fjärrvärme. Ångan levereras till ett 
närliggande pappersbruk och fjärrvärmen värmer upp närliggande industrier och 
bostadskvarter. Vargön Alloys omsätter omkring 0.8 miljarder kronor och sysselsätter cirka 
250 personer.120 
 

5.2 Elinköpen 

5.2.1 Bakgrund 
I och med avregleringen av elmarknaden 1996 började Vargön Alloys köpa in elenergin 
genom en aktör på elbörsen Nordpool. Köpen bestod då i att företaget köpte effekt och 
procent av årsförbrukningen. Då stod leverantörerna för risken och Vargön Alloys var därför 
till en början inte tvingad att betala för den kraft som inte konsumerades. De senaste åren har 
utvecklingen gått mot att Vargön Alloys får betala för den inköpta elenergin, om de 
exempelvis säkrar 15 MW under en viss tid ska företaget betala för det. Vissa vinster kan då 
göras om priset går upp, men risken har i och med detta flyttats närmare konsumenterna och 
ställer krav på att de skall agera beroende på utvecklingen på Nord Pool. Vargön Alloys som 
är ett tillverkande företag har inget intresse av att spekulera på elbörsen utan vill endast säkra 
elinköpen på en så låg nivå som möjligt.121 
 

5.2.2 Elleveransavtal 
Företaget har ett fysiskt avtal med Vattenfall. Avtalet är kopplat till spotmarknaden där 
Vargön Alloys betalar spotpriset på förbrukad volym. Dessutom finns det ett tradingavtal med 
VPM (Vattenfall Power Management) där kontrakt ställs mot spotpriset. Vargön Alloys 
säkrar upp till en viss volym beroende på priset. Vi har inte fått ta del av avtalet och det kan 
därför inte ingående beskrivas. Generellt är effekten av avtalet att om elpriset är för högt 
uppnås inte den specificerade säkrade volymen och då är alternativet att köpa på 
spotmarknaden eller dra ner produktionen. Under 2003 har tradingavtalet endast trätt i kraft 
under juni månad på grund av de riktlinjerna som satts upp i tradingkontraktet med VPM. År  

                                                 
119 Energimyndigheten, Energianvändningen inom industrin Emil 2. 
120 www.vargönalloys.se. 
121 Bo Flink, produktionschef Vargön Alloys, (2003-11-14). 
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2003 har elpriserna varit förhållandevis höga och det var endast under en del av sommaren 
Vargön Alloys var villigt att säkra inköpen.122 Då inköpen av el det senaste året inte varit 
säkrade i större utsträckning har en justering gjorts i elförbrukningen, för att minska de höga 
elkostnaderna. Justeringen bestäms oftast genom en intern diskussion men uppsatta gränser 
finns också. Förmännen i produktionen har därför på senare tid blivit tvungna att bevaka 
spotprisets utveckling för att i viss mån reglera produktionen efter denna.123 
 
Just nu anser Vargön Alloys att det råder en övergångsperiod, då det inte längre finns något 
intresse av att teckna långsiktiga avtal från leverantörers- och produktionssidan. Försäljarna 
av el vill just nu bara ha kunder som de kan leverera fysiskt till mot spotavräkning. 
Konsumenten måste därför finansiellt gardera sig mot fluktuationer i elpriserna. Vargön 
Alloys är en basindustri där produktion sker kontinuerligt, varför det inte i en större 
utsträckning går att dra ner produktionen. Därför strävar Vargön Alloys efter att upprätthålla 
långvariga kontrakt för elråvaran.124  

 
Organisationen kring elinköpen består av fyra personer; vd, ekonomichef, marknadschef och 
produktionschef. Minst två av dessa personer måste vara ense om en affär och den första 
kontakten med VPM tar ekonomichefen. En prognostisering av elprisernas utveckling sker 
med hjälp av VPM genom marknadsbrev, kvartalsgenomgångar och telefonkontakt. 
 

5.2.3 Elrisken 
Elpriset anses som den största risken för företaget då det är så volatilt. Vargön Alloys har ett 
stort behov av att säkra elinköpen, främst för att kunna säkra sitt kassaflöde. Företaget anser 
att elbörsen inte fungerar väl då börsens prissättning styrs av två väderprognoser, en 
amerikansk och en europeisk, som sträcker sig 15-16 dagar framåt. I väderprognoser finns det 
ingen tillförlitlighet mer än några dagar framåt och utefter dessa kortsiktiga prognoser styrs 
prissättningen ett år framöver. Vargön Alloys anser att detta är en betydande orsak till att 
spotpriserna är mycket fluktuerande. En annan risk är att Vargön Alloys har många globala 
konkurrenter medan elpriset varierar lokalt. De övriga råvarorna köps in globalt och därmed 
speglas marknadspriserna på Vargön Alloys slutprodukter av den globala kostnadsnivån.125   
 

                                                 
122 Stefan Nordmark, ekonomichef Vargön Alloys, (2003-11-19). 
123 Bo Flink, produktionschef Vargön Alloys, (2003-11-14). 
124 Ibid. 
125 Ingemar Widell, styrelseordförande Vargön Alloys, (2003-11-14). 
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5.3 Övriga risker 
Vår studie har fokus på hanteringen av elrisken, men det finns även andra risker Vargön 
Alloys är utsatta för. Nedan följer en kortare uppräkning av de andra riskerna: 
 

• Marknadsrisken – Den beror på Vargön Alloys priser i förhållande till resten av 
marknaden. Priserna på slutproduktsmarknaden följer råvarupriserna. På 
råvarumarknaden finns det inga instrument utan det är enligt produktionschefen ”gut 
feeling” som gäller när det gäller tecknandet av längden på kontrakten.  

• Valutarisken – Företaget köper in de flesta råvarorna förutom el i dollar, dessutom 
sker försäljning av slutprodukterna i denna valuta.   

• Miljötillstånd – Vargön Alloys måste hela tiden leva upp till de lagar och regler som 
finns och som kan komma. En framförhållning måste också finnas vad gäller politiken 
i EU, Kyotoavtalet mm. 
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6 Analys 
Detta kapitel utgörs av en analys av elmarknaden och Vargön Alloys situation. Utifrån det 
sätts ett par strategier upp för beräkningar och analyser av olika hedgningsalternativ. Vidare 
görs en prognos om framtiden och lämpliga handlingsalternativ för företaget diskuteras. 
 

6.1 Analys elmarknaden 
Oligopol 
Efter att ha studerat den rådande situationen på den svenska elmarknaden, fann vi direkta 
likheter med vad som i teorin betecknas som oligopol. Ett motargument mot denna definition 
skulle vara existensen av det stora antalet elhandelsbolag som sköter försäljningen till 
slutkunderna. Såsom tidigare nämnt i den praktisk teoretiska referensramen har majoriteten av 
dessa bolag ägarbindningar till någon av de tre stora elproducenterna Vattenkraft, Sydkraft 
och Fortum. Därför har vi valt att utöka definitionen av dessa tre producenters 
verksamhetssfär till att inte bara omfatta deras huvudsakliga verksamhet, utan även till de 
bolag där de har ett bestämmande inflytande eller annan kontrollerande ställning. Utifrån 
dessa premisser finner vi att den svenska elmarknaden i dagsläget är att definiera som ett 
oligopol, då de tre stora producenterna i en större utsträckning styr prissättningen.  
 
Prisdrivare 
Eftersom prisrisken är den största risken i samband med elinköp krävs fungerande modeller 
för att kunna förutspå och prognostisera de framtida elpriserna. Det finns ett antal bidragande 
faktorer som påverkar elpriset, varav den hydrologiska balansen, energibalansen och 
konkurrenssituationen är de viktigaste. Den sistnämnda faktorn är mest problematisk då den 
kan förskjuta priset från det naturliga jämviktspriset. Till följd av att producenterna är så få 
blir deras kostnader för att övervaka varandras prissättning ej så omfattande. Detta underlättar 
för producenterna att snabbt justera upp sina priser i paritet med varandra. För elkonsumten är 
det närmast omöjligt att med en större tillförlitlighet förutspå prisnivån, då de prisdrivare som 
är kända även blir förenade med en riskfaktor i form av producenternas godtyckliga 
prissättning. Detta resonemang visar på att även den mest sofistikerade modell för beräkning 
av elpriset har låg tillförlitlighet, eftersom det finns ett antal för konsumenten okända faktorer 
som kan påverka priset i någon riktning.  
 
Marknadseffektivitet 
En närliggande slutsats till detta är att prissättningseffektiviteten på elmarknaden kan på sin 
höjd hänföras till kategorin halvstark marknadseffektivitet, då priserna endast återspeglar den 
publika informationen. Bland informationen som påverkar elprisutvecklingen är 
väderprognoserna de mest relevanta, vilka indikerar hur den hydrologiska balansen kommer 
att påverkas inom en tvåveckorshorisont. Aktörerna på Nord Pool har tillgång till två 
detaljerade och precisa väderleksrapporter som uppdateras dagligen. Energibalansen är 
svårare att förutspå för producenterna då efterfrågan kan variera beroende på en mängd olika 
faktorer. Vädret har även här en betydande inverkan, vilket innebär att den aktör som kan göra 
de mest tillförlitliga väderprognoser med långa tidshorisonter har en betydande fördel när 
prisutveckling en ska prognosticeras. I dagens läge är det dock inte möjligt att göra 
tillförlitliga prognoser som sträcker sig längre än drygt två veckor, trots den enorma 
simuleringskapacitet som finns hos dagens superdatorer.  
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Eftersom Vargön Alloys är en konsument är möjligheterna små att spekulera i och lägga ner 
resurser på att prognostisera i elprisets utveckling.  
 

6.2 Vargön Alloys situation   
 
Utsattheten för elpriset 
Vargön Alloys anser att utsattheten för förändringar i elpriset utgör en mycket betydande risk. 
Volatiliteten, hur snabbt priserna svänger, är svår att förutse när det gäller el. Faktorer som 
inverkar, till exempel att elpriset till stor del beror på väderprognoser, att matchningen i 
efterfrågan och utbud lätt kommer i obalans gör att det är svårt att förutse sannolikheten för 
att tidigare prismönster kommer att upprepas. Företag som har många konkurrenter på samma 
elmarknad kan öka priset på sina produkter i takt med att elpriset stiger och fortfarande vara 
konkurrenskraftiga, eftersom konkurrenterna också drabbas av högre elpris. I Vargön Alloys 
fall är det svårare då deras produktmarknad är global. För Vargön Alloys medför en förmåga 
att kunna tillförlitligt budgetera sina elkostnader en stor konkurrensfördel. Elkostnaden utgör 
en stor del av kostnadssidan i budgeten och det är viktigt att den inte överskrids. Det är även 
svårt att reglera produktionen efter elprisets fluktuationer, då det är en kontinuerlig 
processindustri där det är mycket kostsamt att helt stoppa produktionen. Dessutom måste 
inköp av andra råvaror samt leveranser till slutkunder planeras. Just nu verkar det vara svårt 
att få till stånd långsiktiga kontrakt med fast elpris och Vargön Alloys är därför utelämnat till 
att köpa fysiskt till spotpris och med finansiella instrument gardera sig.   
 
Planeringshorisont 
Vargön Alloys utsatthet på elmarknaden kräver att de tar ställning till hur de ska hantera 
elrisken. Risken kan ses i olika tidshorisonter och vi gör en indelning i en taktisk- respektive 
strategisk tidshorisont. Taktiska beslut har en kortare framtidssyn, ett till två år framåt, och det 
är främst denna typ av beslut som kommer att hamna i fokus i denna studie. Den strategiska 
tidshorisonten är att se på risken och framtiden bortom planeringshorisonten, där 
planeringshorisonten är den tid som företaget kan överblicka framåt. Den strategiska 
tidshorisonten är minst fem till tio år framåt. Under kapitel 6.9 Framtid kommer vi kort att 
diskutera den strategiska tidshorisonten. Exempel på strategiska val är långsiktiga 
investeringar och långa OTC kontrakt. När det gäller elmarknaden ser vi låsningsgraden och 
fördelningen av de olika instrumenten på Nord Pool som taktiska beslut. Ett antagande vi gör 
är att Vargön Alloys har en långsiktig överlevnad som mål. Företaget har inget intresse av att 
spekulera i de olika instrumenten utan vill endast säkra elpriset till en låg och acceptabel nivå. 
Vi antar även att de har en planeringshorisont för inköp av el med terminer på drygt ett år.  
 
Strategier 
Vi har dragit paralleller till valutamarknaden och använder i vår studie ett antal strategier 
hämtade därifrån. För de fyra strategierna som finns beskrivna i teorin gör vi följande 
applicering på elmarknaden:  
 

• Den aggressiva strategin - Företaget spekulerar i felprissättningar på marknaden vilket 
är förknippat med en högre risk.  

• Låt gå strategin - Företaget köper in el till spotpris och det finns inget intresse av att 
lägga ner resurser på att säkra kassaflödena i längden. Denna attityd är ofta kopplad 
till en tro att marknaden är effektiv varför kassaflödena kommer att jämna ut sig.  

• Den riskaversiva strategin - Med denna strategi anser företaget att det är viktigt att inte 
utsätta sig för risker, man är även beredd att betala lite extra för denna säkerhet.  
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• Den selektiva strategin - Företaget försöker säkra delar av elinköpen och sprider dessa 
säkringar över tiden. Genom denna strategi kan företaget ha en ”lagom” liten risk. 

 
Då Vargön Alloys har en långsiktig överlevnad som mål och inget intresse av att spekulera på 
elmarknaden anser vi att den aggressiva strategin inte är lämplig. Vidare borde spekuleringar i 
optioner ingå i den aggressiva strategin, men likviditeten i optioner är för låg på Nord Pool för 
att instrumentet ska kunna användas effektivt. Vi tror det beror på att de förhållandevis 
frekventa och stora fluktuationerna i elpriset gör att få aktörer vågar ställa ut optioner. Därför 
kommer endast de tre övriga strategierna att studeras. 
 

6.3 Vår modell 
Vi har skapat en modell med vilken vi vill studera utfallet av kostnaden för olika 
hedgningsstrategier åren 2000-2003. De tre strategierna för Vargön Alloys vi valt att studera 
och jämföra är: 
 

• Låt gå strategin - All el köps in till spotpris. 
• Den riskaversiva strategin - Större delen av all el köps in via forwardskontrakt.  
• Den selektiva strategin - Vargön Alloys hedgar en del av sina elinköp med hjälp av 

forwardskontrakt. Den andra delen säkras genom futures eller spot. Om 
futurespriserna är höga i jämförelse med spotpriset så köps bara spot in. 

 
Den enklaste strategin att beräkna är låt gå, vilken innebär att el köps in till spotpris. Den 
riskaversiva strategin innebär att Vargön Alloys säkrar hela säkringsnivån i forwardskontrakt. 
Den sista strategin är mer komplicerad, då hälften av säkringsnivån säkras i forwardskontrakt 
och hälften i futures eller spot beroende på förhållandet i pris mellan dessa två.  
 
Det vi ser som kritiskt i vår modell är valet av säkringsgrad och tidpunkt när säkringarna ska 
göras. För att kunna göra bra tidpunktsval i våra strategier, främst vid säkringen i forwards, 
görs en historisk analys av utvecklingen av dessa instrument för åren 1999-2001. 
Säkringsgraden bestäms genom en studie av Vargön Alloys elförbrukning åren 2000-2003.  
 
Först görs en beräkning av utfallen för åren 2000 och 2001 med de tre strategierna. Därefter 
analyserar vi resultaten för att modifiera och förbättra strategierna. Tanken är att ett synbart 
resultat ska fås där vi kan visa effekten av modifieringar av vissa parametrar över en längre 
tidsperiod. Därefter görs beräkningar med de ursprungliga strategierna och sedan med de 
modifierade för alla åren 2000-2003.  
 
I modellen beräknas kostnaderna i NOK (norska kronor) efter systempriserna på Nord Pool, 
då den svenska och norska kronan har följt varandra väl de senaste åren. Det innebär att vi 
inte behandlar valutarisken men vi anser att den är marginell i jämförelse med prisrisken, 
vilket stämmer överens med tidigare forskning.126 En mer precis hedgning kan göras med 
avseende på valuta- och regionala skillnader med hjälp av Contracts for Difference men 
modellen blir då för komplex. De stora prisrörelserna sker i systempriset på Nordpool och inte 
mellan länderna och regionerna.  
 

                                                 
126 Ericson, Björn, En riskanalys av valuta-, pris- och områdesriskerna vid inköp av elektricitet via Nord Pool, s. 
23. 
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Av modellen förväntar vi oss få resultatet av de tre olika strategierna under åren 2000-2003. 
Utifrån det kan den mest lämpliga strategin för Vargön Alloys diskuteras och kanske kan den 
mest lämpliga strategin för framtiden bestämmas. Utfallet av strategierna beror till stor del på 
elprisets historiska utveckling och framtida strategier analyseras utifrån olika prognoser om 
elprisets utveckling.  
 
Innan modellen kan appliceras, måste viktiga parametrar bestämmas. De två viktigaste är 
tidpunkt då säkringen görs och hur stor del av förbrukningen som ska säkras. I de två följande 
avsnitten 6.4 och 6.5 diskuteras dessa variabler, där vi motiverar våra val och sedan följer 
avsnitt 6.6, där utfallet av de beräkningar vi gjort i enlighet med dessa redovisas. 
 

6.4 Val av säkringstidpunkt 
Ett mycket viktigt beslut för en strategi där företaget ska låsa sina inköpspriser med hjälp av 
terminer, är valet av tidpunkt då priset säkras. Om all information hade varit tillgänglig hade 
tidpunktsvalet inte varit lika svårt, men då elmarknaden till stor del påverkas av kortsiktiga 
väderprognoser och till viss del styrs av ett fåtal aktörer blir valet svårare. I vår analys är 
tidpunktsvalet kopplat till historiska data från 1999-2001 och en analys av dessa data har 
bland annat gjorts i grafform i Excel. Graferna över terminernas historiska data analyserades 
för att få en inblick i när det historiskt sett varit gynnsamt att säkra sig.  
 
Vad det gäller basis risken på Nord Pool och glappet mellan handelsperiod och leveransperiod 
för de instrument vi studerat, är det maximalt tio dagar för forwards under de åren vi studerat. 
För futures rör det sig endast om tiden som inte är handelsdagar för futures, det vill säga 
helgdagar. Alltså har vi inte för de finansiella instrument vi använder funnit ett glapp på upp 
till sex veckor som nämns i artikeln ”The Economics of Electricity Hedging” av Robert 
Collins. 
 
Nedan kommer priserna på forwards och futures att analyseras, för att klargöra vilken 
säkringstidpunkt som är optimal ur ett historiskt perspektiv.  
 

6.4.1 Forwards 
Forwards innebär att innehavaren förbinder sig att köpa en viss mängd MWh till ett bestämt 
pris under hela forwardens leveransperiod. Beroende på vilken säkringsnivå innehavaren vill 
ha köps ett antal kontrakt som täcker denna. Nedan studeras priset av en forward, det vill säga 
priset för en MWh. 
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Forward Vinter 1 
Vinter 1 - kontraktets (V1) prisutveckling har varit relativt stabil, vilket även kan ses i figur 
11 och 12.  
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Figur 11: Forward vinter 1 år 2000, prisutveckling och utfall 
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Figur 12: Forward vinter 1 år 2001, prisutveckling och utfall 
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I figur 11 och 12 ges en överskådlig bild av forwardkontraktens prisutveckling under 
handelsperioden, där den streckade linjen visar medelspotpriset under leveransperioden för 
forwarden. I figur 12 visas även spotprisets utveckling under forwardens handelsperiod och 
detta är mycket mer volatilt än forwardpriset. Handelsperioden sträcker sig från notering av 
forward Vinter 1, fram till leveransperioden, en tidsrymd på ungefär två år. För forward 
Vinter 1 är leveransperioden från första januari till sista april. Om forwardkontraktets pris 
ligger under medelspotpriset under leveransperioden görs en besparing genom säkringen. 
Ligger forwardpriset över medelspotpriset under leveransperioden är säkringen olönsam. För 
Vinter 1 år 2000 var det olönsamt att låsa priset, för år 2001 var det lönsamt. Detta beror på 
att spotpriset var lågt under år 2000 medan spotpriset vintern 2001 var väldigt volatilt och 
genomsnittspriset högt.  
 
Forward Vinter 2 
Leveransperioden för forwarden Vinter 2 (V2) är från första oktober till sista december. 
Forwarden noteras någon vecka efter årsskiftet två år innan leveransperiodens början. Det vill 
säga om säkring ska göras genom inköp av forward Vinter 2 år 2002 kan den tidigast köpas 
första veckan i januari år 2000. I figur 13 och figur 14 återges prisutvecklingen av forward 
Vinter 2 år 2000 och forward Vinter 2 år 2001. 
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Figur 13: Forward Vinter 2 år 2000, prisutveckling och utfall 
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Figur 14: Forward Vinter 2 år 2001, prisutveckling och utfall 

 
Prissättningen av dessa två forwards skiljer sig åt mellan åren, för Vinter 2 år 2000 är priset 
på forwarden konstant under hela handelsperioden. Dessutom ligger det precis i paritet med 
medelspotpriset under leveransperioden. Denna information fanns naturligtvis inte när 
forwarden handlades på Nord Pool. Under vintern 2001 var spotpriset volatilt vilket drev upp 
priset på forwarden, då forwardpris och spotpris tenderar att mötas i slutet av 
handelsperioden. Utfallet för forwarden år 2001 var positivt fram till vinterns oroliga 
utveckling av elpriserna och under våren var det därför olönsamt att säkra fram till sista 
veckan av handelsperioden. Observera att skalan i x-led är olika mellan figur 13 och 14, vilket 
beror på att vi saknar data för 1998. 
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Forward Sommar 
Leveransperioden för forwarden Sommar (SO) sträcker sig från första maj till sista september. 
I figur 15 och 16 visas utvecklingen för forwarden Sommar år 2000 och 2001. 
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Figur 15: Forward Sommar år 2000, prisutveckling och utfall 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999-
12-31

2000-
02-19

2000-
04-09

2000-
05-29

2000-
07-18

2000-
09-06

2000-
10-26

2000-
12-15

2001-
02-03

2001-
03-25

2001-
05-14

Datum

N
O

K
/M

W
h

Forwardens prisutveckling
under handelsperioden

Medelspotprisets utveckling
under forwardens
leveransperiod

Spotprisets utveckling under
forwards handelsperiod

 
Figur 16: Forward Sommar år 2001, prisutveckling och utfall 
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Även för forwarden Sommar 2001 ses att de höga vinterpriserna under årsskiftet innan pressar 
upp priset på den. Forward Sommar 2000 är väldigt stabil i sin prissättning och priset sjunker 
lite närmare leveransperioden. Spotpris och forwardpris möts i slutet av handelsperioden, men 
i efterhand kan slutsatsen dras att det var lite bättre att köpa till spotpris sommaren 2000. För 
kontraktet år 2001 var utfallet klart positivt fram till sista månaden av handelsperioden.  
 
Forward Helår 
Utvecklingen av helårskontrakten år 2000 och 2001 ges i figur 17 och 18 nedan. 
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Figur 17: Forward Helår år 2000, prisutveckling och utfall 
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Figur 18: Forward Helår år 2001, prisutveckling och utfall 

 
Under år 2000 var spotpriset betydligt lägre än vad forwardpriset var för samma period. År 
2001 var förhållandet omvänt, vilket främst beror på den oroliga vintern år 2001 och dess 
efterföljande höga spotpriser under sommaren. Om de två åren studeras som en 
sammanhängande period hade det varit lönsamt att säkra helårsforwards dessa år.  
 
Slutsats forwards 
Utifrån den historiska analysen för åren 2000 och 2001 drar vi slutsatsen att det ofta är bättre 
att säkra tidigt i handelsperioden. Dock speglas de här åren av stigande elpriser varför 
förhållandet varit det omvända vid sjunkande priser. Forwardspriserna är stabilare i början av 
handelsperioderna varför köp av forwards vid en riskminimerande strategi bör göras tidigt. 
 

6.4.2 Futures  
Ett futureskontrakt innebär liksom ett forwardskontrakt att innehavaren förbinder sig att köpa 
en MWh till ett bestämt pris under hela leveransperioden. Futures kan köpas en lång tid innan 
leveransperioden men de används framförallt vid säkringar nära i tiden och för kortare 
tidsperioder. Figur 19 nedan visar 52 stycken veckofutures som täcker år 2000 och de är 
inköpta vid 13 tillfällen dagen innan ett fyraveckorsblock börjar. I grafen finns också 
futurespriserna vid köp den första januari 1999 för en jämförelse med köp inom en månad 
före leveranstidpunkten. Spotpriset är plottat efter veckomedelpriser.    
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                       Figur 19: Futurespriser, samt spotprisets utveckling under år 2000    

 
Slutsats futures 
Grafen visar att futures som köps inom en månad före leveranstidpunkten svänger likt 
spotpriset förutom de prisspikar som ibland uppstår. Alltså kan en gardering mot kraftigt 
stigande elpriser under en kortare period uppnås med hjälp av futures. För att uppnå en 
närmare följning av spotpriset kan de köpas in med tätare intervaller. Ifall futures köps in lång 
tid i förväg fås ett utfall likt forwards.  



 52

6.5 Säkringsnivå 
Elförbrukning för Vargön Alloys år 2000 hos ges i figur 20 nedan.  
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          Figur 20: Vargön Alloys elförbrukning under år 2000. Linjen vid 72 MW visar den valda säkringsnivån 

 
 
Förbrukningen är någorlunda jämn över året med undantag för de kortare driftstoppen, vilket 
är vanligt förekommande inom processindustrin med bulkprodukter. De korta driftstoppen 
görs sällan och syftar endast till att ge möjlighet till översyn av produktionsprocesser. 
Efterfrågan på produkterna är kontinuerlig och leveranser sker därför jämnt fördelat över året. 
Dessutom är investeringskostnaderna i dessa produktionsanläggningar höga, vilket medför att 
företagen vill utnyttja dem i så stor utsträckning som möjligt. Vargön Alloys 
medelförbrukning av el under åren 2000-2003 ges i tabell 4 nedan.  
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Tabell 4: Vargön Alloys medelförbrukning av el  
År Medelförbrukning av el 

2000 85,4 MWh 
2001 75,1 MWh 
2002 78,8 MWh 
2003 85,4 MWh 

 
Observera att 2003 års förbrukning i tabell 4 är satt till samma nivå som år 2000. Orsaken till 
detta antagande är att den reella förbrukningen under år 2003 inte är jämförbar med de övriga 
årens förbrukning och ger en missvisande bild av genomsnittsförbrukningen. Bakgrunden är 
att Vargön Alloys under år 2003 hade många driftstopp utöver de vanliga för underhåll av 
produktionsprocessen. Stopp i produktionen föranleddes främst av de ovanligt höga 
spotpriserna på el, som vid vissa pristoppar tvingade företaget till att dra ner på produktionen 
av kostnadsskäl. Vid beaktande av att syftet med denna undersökning är en analys av 
möjligheterna till riskminimering med hjälp av finansiella instrument, uppstår en logisk 
oförenlighet ifall 2003 års reella förbrukning används. Eftersom elförbrukningen år 2003 
påverkades av de tillfälligt höga spotpriserna, skulle hedgningarna ge en högre elförbrukning. 
Driftstoppen som sänkte elkonsumtionen detta år var i många fall en följd av tillfälligt höga 
spotpriser, vilka skulle ha kunnat undvikas i viss mån vid användandet av 
hedgningsinstrument. Då hedgningen gör att Vargön Alloys dämpar tillfälliga fluktuationer i 
spotpriser, skulle företaget inte behöva göra alla de driftstopp som gjorts under året och 
elförbrukningen skulle således bli högre än den reella. Eftersom det i princip är omöjligt och 
dessutom väldigt spekulativt att räkna fram ett hypotetiskt värde för hur stor elförbrukningen 
skulle ha blivit i denna situation, väljer vi istället att anta att elförbrukningen under år 2000 
och 2003 skulle ha varit samma, med hänvisning till att företaget själv uttalat att år 2000 är att 
anse som ett normalår. 
 
Informationen om Vargön Alloys dagliga förbrukning under 2003 är även känslig ur 
företagets synvinkel, då denna avslöjar dess priskänslighet på elmarknaden och vad som är 
det maximala priset det är berett att betala. Sådan information kan vara skadlig för ett 
elintensivt företag om den läcks ut och vi har valt att inte använda denna information utan 
istället en ersättning med en årsförbrukning som är mer representativ.  
 
För den riskaversiva och selektiva strategin anser vi att en låsningsgrad på upp till cirka 85 
procent av medelförbrukningen för det representativa året 2000 är lämplig. Låsningsgraden 
valdes utifrån kriteriet att företaget drar fördel av att låsa upp större delen av sin förbrukning, 
utan att utsätta sig för risken att säkra upp en för stor mängd el då kortare driftstopp sänker 
förbrukningen något. Anledningen till att vi väljer en så hög säkringsnivå är att företaget 
måste kunna budgetera sina råvarupriser långt i förväg, då priset och mängden varor till 
kunderna inte kan ändras i en större utsträckning.  
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6.6 Utfall 2000 och 2001 
Efter att ha fastställt de grundläggande variablerna säkringstidpunkt och säkringsnivå, redogör 
vi för utfallet av de tre olika strategierna. Sedan följer en gemensam slutsats för utfallen av de 
tre strategierna. 

6.6.1 Låt gå strategin. 
Denna strategi går ut på att enbart köpa in el till spotpris på Nord Pool. Denna strategi antar 
att på lång sikt kommer fluktuationerna att jämna ut sig, varför hedgning inte är nödvändigt. 
Utfallet av denna strategi ges nedan i tabell 5. Den låga marknadseffektiviteten medför att 
fluktuationerna inte nödvändigtvis jämnar ut sig på lång sikt, varför låt gå strategin bör 
undvikas vid längre tidsperioder. 
 
Tabell 5: Utfall av Låt gå strategin 

År 2000 2001 
Kostnad (MNOK) 77,2 121,0 

Kostnad per MWh (NOK) 103,0 183,8 
 
Ur tabellen utläses att medelspotpriset stigit från 103,0 till 183,8 NOK/MWh. Detta är en 
ökning på nästan 80 procent under endast ett år. En stor del av denna ökning kan hänföras till 
skillnaderna i vattenmagasinen mellan de två åren, där år 2001 var ett torrår och år 2000 var 
ett våtår. Huruvida andra prisdrivande faktorer inverkat är det fritt att spekulera i, men det 
leder inte till några konkreta slutsatser. En viss misstanke om prissamarbete finns, vilket nu är 
föremål för en större undersökning av Kredittillsynet, den norska motsvarigheten till 
Finansinspektionen.  
 

6.6.2 Riskaversiva strategin  
Vargön Alloys skyddar sig mot eventuella prisuppgångar och tillfälliga prisspikar genom att 
låsa priset, men företaget går i och med detta även miste om eventuella prisnedgångar. 
Strategin innebär konkret att Vargön Alloys säkrar låsningsgraden 72 MW (85 procent av 
medelförbrukningen) i forwardskontrakt och resterande köps direkt från spotmarknaden.  
 
Tidpunktsval 
Tidpunkten för inköp av forwardskontrakten sätts till första veckan i januari. Detta motiveras 
av att historiskt sett har forwardspriserna legat tämligen stilla under handelsperiodens första 
år, vilket kan utläsas ur exempelvis figur 14. Under handelsperiodens andra år fram till 
periodens slut kan priset skifta i olika riktningar. Den riskaversiva strategin syftar till att 
minimera risken och därmed låsa priset så långt i förväg som möjligt, för att undvika att priset 
vid leveransperioden ska skilja sig från vad man använt sig av i budgeten.  
 
Forwardskontrakt 
Vid valet av forwardskontrakt har vi delat in dessa i tre olika alternativ: 
 
Alternativ 1: För att säkra priset under vinterperioden köps forwards Vinter 1 och Vinter 2 in. 

Syftet är ett skydd mot prisspikar och att få ett stabilt pris under det priskritiska 
vinterhalvåret.  

Alternativ 2:  Här säkras hela årets elförbrukning, antingen genom inköp av helårskontrakt 
eller genom att köpa Vinter 1, Vinter 2 och sommarkontrakt, vilket ger exakt 
samma resultat. 
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Alternativ 3: Detta alternativ är en blandning av de två föregående alternativen. Säkringen 
görs genom att en tredjedel hedgas med helårskontrakt, en tredjedel Vinter 1 och 
en tredjedel Vinter 2. Detta alternativ drar fördel av att bara en liten del under 
sommarperioden säkras, vilket vanligtvis är en period med stabila och lägre 
priser. Skulle priserna dock vara volatila under sommaren, är det fördelaktigt att 
ha en viss del av konsumtionen säkrad. 

 
Utfallet för den riskaversiva strategin år 2000 och 2001. 
En översikt av utfallet för de tre alternativen ges i tabell 6 nedan. Observera att 
årsförbrukningen är olika för år 2000 och 2001, därför är det allmänna måttet pris per MWh 
som kan ses i tabell 7 ett bättre mått på elkostnaden.  
 
Tabell 6: Utfall av den riskaversiva strategin 

Alternativ 1 2 3 
År 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Säkring i forwards Vinter 1 72 MW 72 MW 0 0 36 MW 36 MW 
Säkring i forwards Vinter 2 72 MW 72 MW 0 0 36 MW 36 MW 

Säkring i forwards År 0 0 72 MW 72 MW 36 MW 36 MW 
       

Kostnad för alternativ 
(MNOK) 90,9 103,3 

 
104,8 84,6 97,8 94,0 

Låt gå strategin (MNOK) 77,2 120,9 77,2 120,9 77,2 120,9 
 
Tabell 7: Utfall av riskaversiva strategin i MNOK/MWh 

År 2000 2001 
Alternativ 1 121,2 157,1 
Alternativ 2 139,7 128,7 
Alternativ 3 130,5 142,9 

Låt gå strategin 103,0 183,8 
 
Ur tabell 7 ovan ses att spotpriset ökade kraftigt mellan år 2000 och 2001. Låt gå strategin var 
överlägsen alla de riskminimerande alternativen under år 2000, vilket beror på att 
forwardskontrakten var dyrare än spotmedelpriset. Eftersom våtår är svåra att förutse, kan den 
riskminimerande strategin bli olönsam de år det regnar mycket och spotpriset håller sig på en 
låg och stabil nivå. Konstruktionen av alternativ tre medför att detta alltid kommer att ligga 
mitt emellan alternativ ett och två, då det är en blandning av de båda. Genom att sprida risken 
till två olika typer av forwardskontrakt, blir alternativ tre det mest riskaversiva.  
 
Av de tre alternativen anser vi att alternativ tre är lämpligast då sommarperioden är en något 
oviss period i vissa avseenden. Huvudregeln är att säsongsvariationen är stor och sommarens 
priser generellt ligger lägre än vinterns. Det förekommer dock tillfällen då sommarens priser 
avviker i någon riktning från det förväntade, vilket gör en partiell säkring av denna säsong 
nödvändig. Säsongsvariationen gäller inte i samma utsträckning vid en jämförelse åren 2000-
2003 emellan, då priserna under sommaren år 2003 låg på en högre nivå än under vintern år 
2001. Det kan därför vara viktigt att genom forwards säkra sig mot att prisnivån 
nästkommande sommar inte ska höjas. 
 
Spotpriset gick kraftigt upp år 2001, vilket medförde att alla riskaversiva alternativ blev 
lönsamma. Till stor del beror detta på att forwardskontrakten var styrda av de relativt låga 
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spotpriserna under år 2000. Om säkringen görs långt innan och spotpriset senare stiger, 
kommer prisökningen inte drabba Vargön Alloys förrän forwardskontrakten löper ut och nya 
måste köpas. Under år 2000 kunde Vargön Alloys inte göra någon besparing vid användandet 
av forwards och låt gå strategin var cirka 20 miljoner billigare än riskaversiva alternativ tre. 
Nästkommande år var situationen omvänd, då nivån i vattenmagasinen var lägre och priserna 
steg kraftigt. Här hade företaget möjlighet att spara cirka 26 miljoner ifall alternativ tre 
använts. För det riskaversiva företaget är forwards ett väl fungerande instrument, även då man 
tar i beaktning att låt gå strategin var mer lönsam under år 2000. Det som måste beaktas i 
denna situation är att även om låt gå strategin var billigare under detta år, hade företagets 
elkostnad hållit sig inom budget genom den riskaversiva strategin. Att kunna låsa sin 
kostnadsnivå under ett helt år har ett värde i sig, då man vid kraftiga prishöjningar på el 
slipper ta resurser som var ämnade för andra ändamål i budgeten. 
 

6.6.3 Selektiva strategin 
Låsningsgraden täcks av forwards och futures, det vill säga 72 MW. I denna strategi är tanken 
att Vargön Alloys låser en del i ett långt forwardskontrakt, en del i kortsiktiga futureskontrakt, 
samt en del rörligt genom inköp till spotpris. 
 
Fördelningen mellan andelarna futures och spot är dynamisk och anpassas utefter priserna på 
Nord Pool. Av de 72 MW täcks alltid hälften upp av forwards, medan den andra hälften täcks 
upp av antingen futures eller spot. Om futurespriserna ligger 20 procent över spotpriset vid 
dagen för tecknandet sker ingen futuressäkring utan de 36 MW köps då in via spotmarknaden. 
Detta förfarande motiveras av att de futureskontrakten har relativt korta durationer och priset 
på dessa bör ligga relativt nära spotpriset. Skulle futurespriset vara markant högre än 
spotpriset är det troligt att futureskontraktet är felprissatt. Vi har initialt satt nivån till 20 
procent. 
  
Säkringstidpunkten för de långa forwardskontrakten är liksom för den riskaversiva strategin 
ett år innan leveransperiodens start. Futureskontrakten kommer att stå för uppemot hälften av 
den säkrade elförbrukningen och köps in i perioder om fyra veckor den sista handelsdagen 
innan fyraveckorsperioden börjar. Utfallet av den riskselektiva strategin för år 2000 och 2001 
ges nedan i tabell 8 och 9. Vi väljer att täcka upp den andra hälften av säkringsnivån med 
helårskontrakt. Det är vanligare att sommarens priser ligger lägre än vinterns och den 
tendensen täcks av futureskontrakten, som kommer att följa spotpriset mer än 
forwardskontrakten och justera elkostnaden neråt mot det eventuellt lägre spotpriset.  
 
Tabell 8: Utfall av den selektiva strategin  

År 2000 2001 
Säkring i forwards År 36 MW 36 MW 

Säkring i futures 0/36 MW 0/36 MW 
Spot Resterande behov Resterande behov 

   
Selektiva strategin 92,3 MNOK 102,4 MNOK 

Låt gå strategin 77,2 MNOK 120,9 MNOK 
Riskaversiva strategin 97,8 MNOK 94,0 MNOK 
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Tabell 9: Utfall av den selektiva strategin i NOK/MWh 
År 2000 2001 

Selektiva strategin 123,1 155,6 
Låt gå strategin 103,0 183,8 

Riskaversiva strategin 130,5 142,9 
 

6.6.4 Slutsatser av utfallen 
Utfallet av de tre strategierna är tämligen logiskt, där låt gå strategin och den riskaversiva 
strategin kan ses som extremstrategier. Låt gå strategin är extrem i den bemärkelsen att den 
svänger snabbast, medan låsningar i forwards och futures fördröjer effekten av svängningarna 
till dess att kontrakten löpt ut. Då forwards har den längsta bindningen tillgänglig på Nord 
Pool kommer dessa vara de kontrakt med längst fördröjning och därför är den riskaversiva 
strategin även den en extremstrategi. En blandning av spot, futures och forwards ges i den 
riskselektiva strategin, som kommer att ligga mitt emellan de två extrema strategiernas utfall. 
Hur nära denna strategi ligger respektive extremstrategi beror på fördelningen och 
tidpunktsvalet. Om säkringen i futures görs veckovis kommer den riskselektiva strategin att 
närma sig låt gå strategin och om mer forwards och mindre futures används, kommer 
selektiva risk strategin närma sig den riskaversiva strategin. Utfallet av de olika strategierna 
under åren 2000-2001 ges i tabell 10 och 11, både i NOK/MWh och i absoluta tal.  

 
Tabell 10: Utfall av de tre strategierna i MNOK. 

År 2000 2001 
Riskaversiva strategin  97,8 94,0 

Låt gå strategin 77,2 120,9 
Selektiva strategin 92,3 102,4 

  
Tabell 11: Utfall av de tre strategierna i NOK/MWh  

År 2000 2001 
Riskaversiva strategin  130,5 142,9 

Låt gå strategin 103,0 183,8 
Selektiva strategin 123,1 155,6 

 

6.7 Modifiering av modellen 
Efter att gjort det första testet på modellens tre strategier fann vi att vissa parametrar kunde 
förbättras. Låt gå strategin lämnades orörd, då denna är en passiv strategi som innebär att 
inköpen görs över spotmarknaden och inga förändringar är således möjliga. Nedan kommer 
de förbättringar som kan göras att diskuteras och en ny analys kommer att göras av utfallet av 
de modifierade strategierna.  
 

6.7.1 Modifierade riskaversiva strategin  
Den riskaversiva strategin kan modifieras genom att förändra inköpstidpunkten, eller genom 
att ändra hur stor säkringsnivån skall vara. Dock måste det poängteras att om det är en genuint 
riskaversiv strategi som vill uppnås får inte mer än 100 % av elförbrukningen säkras, eftersom 
den då får spekulativa inslag. För att förbättra den riskaversiva strategin har förslag 
framarbetats om att köpa in vid olika tidpunkter och på så sätt sprida risken ännu mer. Görs 
inköpen närmre leveransperioden kommer följden att bli att strategin följer spotprisets 
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utveckling i större grad. Detta får två effekter, som båda påverkar strategins karaktär och 
egenskaper. Den blir mer riskaversiv genom att forwards köps in vid fler tillfällen, men 
mindre riskaversiv då forwardpriset kommer att svänga mer till följd av att spotpriset följs 
bättre. 
 
För modifieringen kommer den riskaversiva strategins alternativ tre att användas, med samma 
säkringsgrad men med olika säkringstidpunkter. Alternativ tre innebär att säkra en tredjedel 
av säkringsnivån i helårsforwards och resterande i vinterforwards vid en säkringstidpunkt 
minst ett år innan leveransperiodens början. Modifieringen vi gör är att säkra alternativ tre vid 
två olika tidpunkter istället för en. Antalet säkringstidpunkter kan väljas till hur många som 
helst under förutsättning att det finns utställare av kontrakt. Vi valde två tidpunkter som 
förbättring därför att de flesta forwards ligger i princip still under den första delen av 
handelsperioden fram till några månader innan leveransperioden börjar. En nedgång i 
forwardspriset kommer ofta väldigt sent under handelsperioden. Förfarandet med två 
säkringstidpunkter kan även ses som att säkring görs till två vintrars medelpris. Om vi väljer 
fler säkringstidpunkter förskjuts effekten till att efterlikna den selektiva riskstrategin. 
Tidpunkten för den första säkringen är ett helt år innan leverans och den andra säkringen görs 
sista dagen under forwardens handelsperiod. Motiveringen till den tidiga säkringen är att 
elpriset kan stiga, falla eller förbli oförändrat. Om priset stiger, så är en tidig säkring bra för 
då innebär forwarden en stor besparing. I den motsatta situationen, att priset faller, görs en 
förlust då forwardspriset ligger högre än spotpriset. Denna förlust dämpas dock av den senare 
säkringstidpunkten, där forwardspriset fallit till följd av rörelsen på spotpriset. Skulle 
spotpriset vara oförändrat under perioden har forwarden fördelen att den säkrar mot prisspikar 
och har därför inga egentliga nackdelar i denna situation. Den huvudsakliga nackdelen med 
att ha två säkringstidpunkter, är att det ofta kommer att resultera i att en av 
forwardskontrakten går med vinst och en med förlust. Ser man till syftet med den riskaversiva 
strategin, är det dock önskvärt att göra en trade-off där eventuella vinster försummas för att 
undvika förluster. Säkringstidpunkter, nivåer och priser för de olika åren ges i bilaga 1.  
 

6.7.2 Modifierade selektiva strategin  
Forwards  
Syftet med modifieringen är att vi vill ha ett grundblock med helårsforwards, men att denna 
del inte ska vara lika stor som i den ursprungliga modellen. Sommarperioden har generellt 
mindre spikar och lägre prisnivå, vilket gör att behovet av hedgning inte är lika stor under 
sommaren som resten av året. Forwardsdelen, som innan utgjorde 36 MW, blir mindre under 
sommarperioden och fylls ut av futures och spot istället. Den generella fördelningen ges i 
figur 21 nedan, medan detaljerad information om säkringstidpunkter, nivåer och priser för de 
olika åren ges i bilaga 2. 
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Figur 21: Säkring av forwards för den modifierade selektiva strategin, år 2002 

 
Den uppenbara skillnaden är att under sommarperioden säkras endast 18 MW genom 
forwards, vilket är hälften av vad som tidigare säkrats. Tomrummet kommer att täckas upp av 
futures, eller om dessa är för höga i pris, av spot. Modifieringen gör att vi fokuserar mer på de 
perioder då priset rör sig som mest, Vinter 1 och Vinter 2. Precis som hos den modifierade 
riskaversiva strategin köps de olika forwardskontrakten in vid två olika tidpunkter, ett år 
innan leveransperioden och på sista handelsdagen. 
 
Futures 
Inköpen av futureskontrakt kan göras närmare leveransperioden genom täta inköpsintervall, 
på exempelvis veckobasis. Men vi nöjer oss med att teckna futures vid tretton tillfällen per år 
och ändrar istället gränsen i beslutsmodellen för när futures eller spot skall köpas. Den kan 
ändras från 20 procent till en lägre nivå för att vid fler tillfällen köpa in till spotpris och på så 
sätt mer följa spotprisets utveckling och ibland undvika när de är felprissatta. I den 
ursprungliga modellen blev utfallet att el bara köptes in till spotpris under 12 veckor av de 
totalt 104 veckorna.  
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För att närmare undersöka utfallet av beslutsmodellen gjordes en analys av resultatet av 
futuresdelen med en säkring av 36 MW vid olika gränser. Resultatet ges i tabell 12 nedan.   
 
Tabell 12: Resultat av futuressäkringen vid olika gränser i beslutsmodellen 

Gräns i beslutsmodell Resultat 2000 Resultat 2001 
20 % -1 558 000 NOK 240 000 NOK 
10 % - 497 000 NOK 928 000 NOK 
5 % 184 000 NOK 1 260 000 NOK 
0 % 397 000 NOK 795 000 NOK 

 
Ur tabellen ovan drar vi slutsatsen att beslutsmodellen förbättras då ingen säkring i futures 
görs ifall futurespriset är fem procent högre än spotpriset vid inköpet. En klar tendens kan inte 
urskiljas i utfallen, men det kan i alla fall konstateras att 20 procent är en för hög nivå och 
med år 2000 och 2001 års data är den 5-procentiga nivån bäst lämpad för ändamålet. Med en 
5-procentig nivå görs ingen teckning i futures under 48 veckor för perioden 2000, 2001. 
 

6.8 Utfall modifierade strategier 2000-2003 
Utfallen för de modifierade strategierna år 2000-2003 beräknades i enlighet med vad som 
fastställdes ovan. I tabell 13 ges utfallen av de ursprungliga strategierna och i tabell 14 de 
förbättrade strategierna. Såsom nämnt ovan kommer låt gå strategin inte förändras, då denna 
strategi innebär att elen köps in på spotmarknaden.  
 
Tabell 13: Utfall av de tre ursprungliga strategierna i MNOK  

År 2000 2001 2002 2003 
Riskaversiva strategin 97,8 94,0 106,2 158,1 

Låt gå strategin 77,2 120,9 143,6 225,9 
Selektiva strategin 92,3  102,4  115,5 210,2 

 
Den selektiva strategins utfall ligger för alla åren mellan de två övriga strategierna. Den bästa 
strategin är olika för de studerade åren, vilket främst beror på den allmänna prisutvecklingen 
på el, som varit väldigt turbulent under denna tid. År 2000 var det bäst att använda låt gå 
strategin, eftersom elpriserna höll sig låga under hela året. Under de övriga åren var de två 
riskminimerande strategierna bättre och bäst var den riskaversiva där säkringen skedde med 
forwards med långa durationer.  
 
Tabell 14: Utfall av de tre modifierade strategierna i MNOK  

År 2000 2001 2002 2003 
Riskaversiva strategin 92,5 95,9 115,6 214,5 

Låt gå strategin 77,2 120,9 143,6 225,9 
Selektiva strategin 86,7 101,5  114,3 207,0 

 
De modifierade utfallen ges i tabell 14 ovan. Den största modifieringen var att inköpen av 
forwards görs vid två olika tillfällen, samt att i den selektiva strategin har gränsen sänkts till 
fem procents skillnad för att futureskontrakten ska undvikas och inköpet istället ska ske till 
spotpris. Den största förändringen finner vi i den riskaversiva strategin, som bara använder sig 
av forwards. Resultatet av strategin försämras kraftigt för år 2003 på grund av låsningen av 
forward till för höga priser sista dagarna år 2002. Det bör noteras att den selektiva strategin 



 61

inte hamnar mellan de övriga två utan faktiskt blir den billigaste strategin efter modifieringen 
under åren 2002 och 2003. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att forwardspriserna 
under dessa år stigit, vilket hade en påverkade utfallet under år 2003. Den selektiva strategin 
är inte lika beroende av forwardspriserna och blev därmed ett bra alternativ under de två sista 
åren. I figur 22 nedan ges ett exempel på prisutvecklingen för forwarden Vinter 1 år 2003 
under handelsperioden. Notera den kraftiga uppgången från cirka 200 NOK/MWh i oktober 
till 600 NOK/MWh i december. 
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          Figur 22: Prisutveckling för forward Vinter 1 år 2003 
 

Tabell 15: Utfall av de tre ursprungliga strategierna i NOK/MWh 

 
Tabell 16: Utfall av de tre modifierade strategierna i NOK/MWh 

År 2000 2001 2002 2003 
 Riskaversiva strategin 123,3 145,8 167,3 286,7 

Låt gå strategin 103,0 183,8 207,9 302,0 
Selektiva strategin 115,6 154,3 165,6 276,6 

 
I tabell 15 och 16 ovan kan prisutvecklingen i NOK/MWh för de olika strategierna utläsas. 
Observera att elförbrukningen för Vargön Alloys varierar lite under året och dessa priser kan 
därför inte ses som generella årsmedelpriser för åren. Klart står dock att elpriserna stigit 
kraftigt under de senaste åren. Om Vargön Alloys köpt in sin el via spotmarknaden, så hade 

År 2000 2001 2002 2003 
Riskaversiva strategin 130,5 142,9 153,8 209,5 

Låt gå strategin 103,0 183,8 207,9 302,0 
Selektiva strategin 123,1 155,6 180,5 256,2 
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årsmedelpriserna stigit från ca 103 NOK/MWh till 300 NOK/MWh en ökning på ungefär 200 
procent. Denna kraftiga prisuppgång hade dämpats om någon av de riskminimerande 
strategierna utnyttjats.   
 

6.8.1 Generell slutsats av modifieringen 
Den generella slutsatsen är att den modifierade riskaversiva strategin avviker mindre från 
spotpriset än tidigare. Vid fallande priser såsom under år 2000, följer den riskaversiva de 
fallande spotpriset snabbare än den tidigare versionen. Nackdelen blir naturligtvis att den 
modifierade även följer de stigande spotpriserna snabbare. Nedan i figur 23 visas hur 
förändringen i modifieringen av strategin påverkar utfallet. Det bör understrykas att den 
modifierade strategin stiger kraftigt i pris på grund av den häftiga prisökningen på forwards 
mellan oktober och november år 2003, se figur 22 ovan. Forwarden för år 2003 blev 
förmodligen felprissatt på grund av forwardens konstruktion att forward och spotpris ska 
mötas under slutet av handelsperioden. Detta är ett av de större problemen med Nord Pool att 
ingen vet om ett kontrakt kommer att vara lönsamt, då ingen kan förutspå priserna mer än 
någon vecka framåt i tiden. 
 
 

              
          Figur 23: De riskaversiva strategierna och hur de följer spotpriset, plottade årsvis efter våra utfall 

 
Om inköpen av forwards görs vid ännu fler tillfällen fås en bättre riskspridning, eftersom val 
av inköpstillfälle påverkar utfallet i mindre utsträckning. Med ledning av figuren ovan kan 
slutsatsen dras att tidpunktsvalet för inköpet av forwards med leverans år 2003 blir klart 
styrande för resultatet. Ju senare inköpet görs, desto högre blir priset. För ett företag med 
begränsade resurser att analysera forwardspriser, kan ett helt års elpris bero på vid vilken 
tidpunkt det säkras. Eftersom syftet inte är att Vargön Alloys ska behöva spekulera i om 
tidpunktsvalet är det rätta, blir modellen förenad med en mindre risk om två eller fler 

 

0

50

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2000  2001  2002  2003 
År 

NOK/MWh 

Spotpris 

Modifierade 
riskaversiva strategin 

Ursprunliga 
riskaversiva strategin 



 63

tidpunkter används. En strategi med fler säkringstidpunkter kommer dock att följa spotprisets 
svängningar lite mer, vilket minskar poängen med att säkra i långa kontrakt. 
 

6.9 Framtiden 
Att förutspå framtida prisutvecklingar kan mer klassificeras som en konst än en vetenskap. 
Alla prognoser är förknippade med en felmarginal och denna ökar i takt med att 
tidshorisonten förlängs. Då det inte finns en bästa strategi för alla tänkbara framtidsscenarier, 
blir valet av strategi väldigt beroende av vilket scenario som förefaller mest troligt. Vi 
kommer därför att redogöra för de viktigaste aspekterna som kan påverka elmarknaden inom 
de närmaste tio åren. 
 

6.9.1 Politiska faktorer 
Såsom majoriteten av alla ekonomiska frågor har elmarknaden en starkt politisk dimension. 
Detta beror till stor del på att marknaden fram till år 1996 var statligt reglerad och flertalet 
myndigheter har fortfarande starka intressen i marknadens utveckling. Den ökande 
miljömedvetenheten har format politiska beslut om subventioner och utsläppsbegränsningar 
inom elproduktionsindustrin, där vindkraft och biobränsle prioriteras. Den planerade 
kärnkraftsavvecklingen är en svår fråga att utreda, då det råder meningsskiljaktigheter om 
huruvida det överhuvudtaget är möjligt att stänga ner produktionen år 2010. Effekten av en 
genomförd avveckling blir att alternativa och dyrare substitut kommer att användas, vilket i 
sin tur kommer att medföra stigande elpriser. Det finns indikationer på att punktskatten på el 
inom en snar framtid kommer att åläggas även företag, något som tidigare endast drabbat 
privatpersoner.  
 
På överstatlig nivå har även EU starka intressen i och åsikter om elmarknaden. Det uttalade 
målet är att EU-ländernas elpriser ska harmoniseras, vilket gör det troligt att fler direktiv och 
förordningar på det här området är att vänta. Sammantaget är sannolikheten hög at elpriset på 
lång sikt drivs upp på grund av politiska beslut. 
 

6.9.2 Elkonsumtion och elproduktion 
Majoriteten av experterna på området är eniga om att energikonsumtionen kommer att öka i 
Sverige. Vad som är omtvistat bland dessa är hur stor del av denna ökning som kommer att 
utgöras av el. Det är ett faktum att utbyggnaden av produktionskapaciteten inom elbranschen 
stagnerat. Det politiska motståndet mot utbyggnad av de kvarvarande älvarna är starkt och 
vindkraften är förenad med vissa nackdelar. Vindkraften kan inte effektivt ersätta kärnkraften, 
då den inte ger en konstant produktion av el. För närvarande förefaller naturgas vara ett av de 
bättre substituten, främst på grund av de låga investeringskostnaderna och de relativa 
miljöfördelarna. Osäkerheten i marknaden medför att ingen aktör vill bygga stora 
anläggningar. Naturgasen främsta nackdel är att den tillför atmosfären koldioxid, dock mindre 
jämfört med olje- eller kolbaserad produktion. Förklaringen till de relativt lägre 
koldioxidutsläppen för naturgas jämfört med andra fossila bränslen är att naturgas består av 
metan, vilket ger ungefär dubbelt så mycket energi per massaenhet och medför att koldioxid 
utsläppen reduceras betänkligt per MWh elektricitet. 
 
I det stora hela är det väldigt ovisst om substituten kommer att vara tillräckligt effektiva för 
att kunna ta över efter en eventuell kärnkraftsavveckling. Vid eventuella underskott återstår 
bara möjligheten att importera el, vilket medför ytterligare prishöjningar. 
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6.9.3 Prisnivån 
Harmoniseringen mot de högre elpriserna i övriga EU förefaller oundviklig, då de svenska 
elproducenterna har möjlighet att sälja elen till ett mycket högre pris i övriga Europa än i 
Sverige. Just nu råder det högre elpriser i övriga EU men vi tror att utvidgningen av EU 
österut kan ge en dämpande effekt på höjningen vid en harmonisering. Östeuropa har med 
sina elproduktionsmetoder en lägre kostnadsnivå än Sverige och västra Europa. Än så länge 
har överföringsbegränsningarna fungerat som en bromskloss mot harmoniseringen, men i och 
med utbyggningen av kablar till andra länder har begränsningarna minskat. Den utökade 
överföringskapaciteten är inte enbart till nackdel för de svenska elkonsumenterna, då den 
möjliggör en minskning av reservkraftverk och gynnar samhället i stort.  
 
Vår prognos om de framtida elpriserna är att det finns en klar möjlighet att de kommer att 
falla något på kort sikt, men på lång sikt stiga till den generella nivån inom EU. Den främsta 
orsaken till de senaste årens höga elpriser har varit väderleken och den hydrologiska balansen. 
Redan under 2003 kan det konstateras att priserna sjunkit något, till stor del på grund av 
vädret. Det finns alltså klara möjligheter att om nederbörden på kort sikt håller sig på en stabil 
nivå, så kan priserna sjunka ytterligare.  
 

6.9.4 Nord Pool 
Svenska Kraftnät med flera anser att i takt med det ökande antalet aktörer på Nord Pool, 
kommer prissättningen att bli effektivare. De tendenser vi studerat är att både antalet aktörer 
och omsatt volym på Nord Pool stadigt ökar. Trots att antalet aktörer ökar har de tre stora 
elproducenternas dominans inte minskat och deras taktik har varit att köpa upp mindre 
producenter och elhandelsbolag. Oligopolet lever i dagsläget helt ohotat, vilket är en stark 
drivkraft uppåt för elpriset. Det finns förhoppningar om att den utredning som norska 
myndigheter startat kan komma att påverka oligopolets framtida existens, men vad resultatet 
av denna utredning kommer att mynna ut i är i dagsläget endast lösa spekulationer.  
 
Eloptioner är ett instrument på Nord Pool som har intressanta egenskaper, där skydd fås mot 
stigande priser utan att innehavaren för den saken skull inte kan utnyttja fallande priser. 
Omsättningen på dessa optioner är ännu för låg för att det ska vara ett fungerande instrument, 
men om denna ökar i framtiden kan ännu bättre strategier utarbetas för Vargön Alloys.  
 

6.9.5 Vargön Alloys handlingsalternativ 
Den ideala lösningen för Vargön Alloys hade varit om företaget i framtiden lyckas säkra sina 
elinköp genom långsiktiga OTC-kontrakt med en av de större elproducenterna. Detta har för 
många företag, även de allra största, visat sig vara svårt att genomföra. Producenterna 
förväntar sig ytterligare prishöjningar på lång sikt och har inget större intresse av att binda 
sina framtida leveranser till dagens priser. För Vargön Alloys del är de finansiella 
instrumenten på Nord Pool det alternativ som förefaller mest användbart inom den närmaste 
framtiden.   
 
De tre strategier vi tagit fram kan anpassas så att Vargön Alloys i teorin kan placera sig vart 
de vill mellan forwards- och spotkurvan. En översikt av de tre strategierna ges i figur 24 
nedan.    
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  Figur 24: Översikt över de tre strategierna 

 
Valet av strategi och modifikationer av dessa beror på Vargön Alloys syn på risk. Efter analys 
av företagets verksamhet och intervjuer har vi klassificerat att den ligger i gränslandet mellan 
det riskaversiva och riskselektiva.  
 
Då elpriserna under de senaste två månaderna av år 2003 varit relativt ”normala” anser vi att 
den modifierade riskaversiva strategin och den modifierade selektiva strategin är lämpligast 
på kort sikt. Prisnivån är dock inte tillräckligt låg för att motivera den ursprungliga 
riskaversiva strategin, då ytterligare prissänkningar är troliga. Övriga strategier följer 
prisnedgången snabbare, vilket på kort sikt kan vara värdefullt. Om priserna vintern 2005 
kommer att vara lägre än dagens skulle vi rekommendera den ursprungliga riskaversiva 
strategin och säkra så långt framåt som möjligt. Om priserna är högre bör ett närmande mot 
den modifierade selektiva strategin göras eller till och med låt gå strategin. I det längre 
tidsperspektivet bör strategiska åtgärder som långsikiga investeringar i andra 
tillverkningsprocesser eller uppköp av en elproducent övervägas. Att få till stånd långsiktiga 
OTC-kontrakt kan också vara nödvändigt för att säkra Vargön Alloys fortlevnad om det blir 
en generellt högre prisnivå i framtiden. 
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7 Slutsatser 
 
På grund av marknadssituationen är det svårt att göra bra prissättningsmodeller för att 
förutspå priset på el. Detta beror främst på elmarknadens struktur där ett oligopol gör att de 
stora aktörerna kan styra prissättningen och att elmarknaden är väldigt väderberoende. I 
avsaknad av goda prissättningsmodeller behöver elkonsumenter och producenter använda sig 
av olika finansiella derivat för att skydda sig mot förändringar på elmarknaden Nord Pool. De 
viktigaste derivat som finns och som i praktiken fungerar på Nord Pool är futures- och 
forwardkontrakt. Få aktörer vågar ställa ut optioner på grund av den höga volatiliteten och att 
goda prissättningsmodeller saknas. Därför har vi undersökt Vargön Alloys möjligheter att 
hantera risken med hjälp av futures och forwards. 
 
Vi har ställt upp och analyserat tre strategier för användandet av finansiella instrument på 
Nord Pool; låt gå strategin, den riskaversiva och den riskselektiva strategin. Låt gå strategin 
innebär att det stigande spotprisets utveckling följs, medan vår analys som väntat visat att de 
två andra strategierna har släpat efter och dämpat rörelsen i spotpriset. Dämpningen beror på 
att dessa två strategier låser elpriset med forwards- och futureskontrakt. Efter analyser och 
utfall av den första beräkningen av strategierna har vi modifierat den selektiva och den 
riskaversiva strategierna. Den riskaversiva strategin modifierades genom att teckning av 
forwardskontrakt sker vid två olika tillfällen istället för ett i den ursprungliga strategin. I den 
selektiva strategin ändrades också antalet teckningstidpunkter för forwards, men även 
beslutsmodellen för när futures inte ska köpas in på grund av en hög prissättning. Vid olika 
prisutvecklingar kommer de olika strategierna uppnå olika resultat. På en marknad med 
fallande priser är låt gå strategin generellt sett bäst, följt av den selektiva strategin. Det bör 
tilläggas att låt gå strategin endast är ett bra alternativ om marknadens prissättning är effektiv, 
vilket vi i dagsläget inte anser den vara. För en marknad med stigande priser är den 
riskaversiva strategin bäst, se figur 25 nedan.  

  
Figur 25: Generell resultatutveckling vid fluktuerande elpriser 
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Generellt sett bör den selektiva strategin hamna mitt emellan den riskaversiva och låt gå 
strategin, vilket beror på att den selektiva strategin är en blandning av de två andra 
strategierna. Fördelningen av terminer och spotinköp som ingår i den selektiva strategin avgör 
strategins resultat, därför kan man teoretiskt sett placera sin selektiva strategi vart som helst 
mellan den riskaversiva och låt gå strategin, vilket illustreras av den skuggade ytan i figuren. 
Den selektiva strategin behöver inte ligga mellan låt gå strategin och den riskaversiva 
strategin, vilket beror på att elpriset går upp och ned under ett år. Dessutom kan 
kontraktspriserna vara mycket felsatta vilket påverkar forwardkontrakten mer då dessa har en 
längre duration.   
 
Utfallet av de tre strategierna över de senaste fyra åren kan ses nedan i tabell 17 och 18.  
 
Tabell 17: Kostnad för inköp av el med de tre ursprungliga strategierna i MNOK  

År 2000 2001 2002 2003 
Riskaversiva strategin  97,8 94,0 106,2 158,1 

Låt gå strategin 77,2 120,9 143,6 225,9 
Riskselektiva strategin 92,3  102,4  115,5 210,2 

 
 
Tabell 18: Kostnad för inköp av el med de tre modifierade strategierna i MNOK  

År 2000 2001 2002 2003 
Riskaversiva strategin  92,5 95,9 115,6 214,5 

Låt gå strategin 77,2 120,9 143,6 225,9 
Riskselektiva strategin 86,7 101,5  114,3 207,0 

 
Över de fyra åren har den ursprungliga riskaversiva strategin uppvisat bäst resultat. Strategin 
utgörs till en stor del av teckning i forwards en lång tid innan leveransperioden. Framförallt 
har den uppvisat ett så bra resultat till följd av att den dämpat den extrema prishöjningen 
vinterhalvåret 2002/2003. Även den generella prisuppgången har fördröjts med de långa 
forwardskontrakten. Under år 2003 var den modifierade riskaversiva strategins utfall sämre än 
den selektiva strategin, vilket främst beror på att priserna under vintern 2002/2003 var mycket 
högre än priserna under vintern 2003/2004. Den modifierade riskaversiva strategin låste priset 
för större delar av elinköpen i jämförelse med den selektiva strategin vid den höga prisnivån.  
 
Taktisk tidshorisont 
Vargön Alloys situation har inte varit lätt de senaste tre åren, med tanke på elprisets volatila 
och generellt stigande utveckling. Företaget har som ett tillverkande företag en långsiktighet 
och vill kunna budgetera elpriset då kunderna kräver löpande leveranser av produkterna. Det 
är även av vikt för Vargön Alloys att kunna planera och köpa in rätt mängder av andra råvaror 
än el. Att dra ner produktionen i en större utsträckning på grund av tillfälligt höga elpriser är 
därför svårt i Vargön Alloys fall med en kontinuerlig processindustri. Dessutom har Vargön 
Alloys många globala konkurrenter, vilket gör det svårt att justera upp priset på 
slutprodukterna efter förändringar i det nordiska elpriset. Vidare anser vi att Vargön Alloys 
inte har något intresse av att spekulera på elbörsen Nord Pool, utan vill endast säkra elpriset 
till en låg och acceptabel nivå. Vi har klassificerat Vargön Alloys syn på risk att den ligger i 
gränslandet mellan att vara riskaversiv och riskselektiv. Under den taktiska tidshorisonten, det 
vill säga den närmaste framtiden, anser vi att Vargön Alloys bör säkra upp delar av sin 
elförbrukning på grund av de relativt normala elpriserna som rått under de sista månaderna år 
2003, se figur 26.  
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Figur 26: Spotprisets utveckling under perioden 2000-01-01 till 2003-12-31 

 
Vad som kan ses i figur 26 är att elprisets utveckling varit allmänt stigande under perioden, 
men under de sista månaderna 2003 har uppgången visat tecken på att mattas av. Därför anser 
vi på grund av det nuvarande prisläget att Vargön Alloys antingen bör följa den modifierade 
selektiva strategin eller den modifierade riskaversiva strategin.  Det främsta argumentet för att 
använda dessa strategier är att försäkra sig ifall de framtida elpriserna stiger till nivån som 
rådde under vintern 2002. Om elpriserna fortsätter att falla så att elpriset blir ännu lägre under 
vintern 2004 bör Vargön Alloys byta strategi till den ursprungliga riskaversiva strategin och 
säkra så långt framåt i tiden det går, vilket konkret innebär till vintern år 2006. Blir priserna 
under vintern år 2004 högre bör då strategin antingen vara den modifierade selektiva eller låt 
gå för vintern 2006.  
 
Strategisk tidshorisont 
I det strategiska perspektivet, det vill säga under en längre tid framöver, anser vi att elpriserna 
kommer att öka och detta beror på ett flertal olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är en 
anpassning mot de högre elpriserna i EU, omstruktureringen på produktionssidan vilket 
innebär dyrare produktionsformer och en ökad konsumtion av el. De högre prisnivåerna 
kommer att medföra svårigheter för Sveriges basindustri som till en stor del har byggts upp 
under en tid med relativt låga elpriser. För att klara av konkurrensen från utlandet behöver 
Sveriges basindustri de relativt låga elpriserna. Ett sätt för Vargön Alloys att gardera sig mot 
högre elpriser är att ingå ett eller flera långsiktiga OTC kontrakt som ger acceptabla priser på 
el. Delar av Sveriges elintensiva industri, exempelvis Boliden, har nyligen tecknat långa 
OTC-kontrakt med en kraftproducent och de sträcker sig upp till 10 år framåt i tiden. Ett annat 
sätt för Vargön Alloys att säkra sina elpriser är att köpa upp en kraftproducent eller i alla fall 
ha ett nära samarbete med en. Om Vargön Alloys inte kan säkra sina elpriser på lång sikt 
innebär det försämrad konkurrensförmåga på grund av höjda produktpriser eller lägre 
marginaler. De höjda elpriserna kan på sikt att medföra strukturella förändringar för Vargön 
Alloys verksamhet. 
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8 Förslag till vidare studier 
 
Under arbetets gång har vi upptäckt och identifierat ett antal problemställningar och 
ämnesområden som kan vara intressanta att forska vidare i. De mest relevanta av dessa ges 
kortfattat nedan. 
 

1. Undersöka hur utbredda OTC-kontrakten är och hur dessa är utformade. Ett förslag är 
att inhämta information från clearingverksamheten på Nord Pool. 

 
2. Identifiera mindre elproducenter som kan vara lämpliga för uppköp och undersöka hur 

finansieringen av dessa uppköp kan göras.  
 

3. Göra en jämförande studie av Nord Pool och andra elbörser. 
 
4. Känslighetsanalys för den elintensiva industrin med betoning på elpriset. 

 
5. En djupgående prissättningsmodell för instrumenten på Nord Pool hade varit av stort 

värde. 
 

6. Kvalitativ undersökning av elmarknadens aktörer och elprisets konsekvenser på 
samhällsnivå. Här hade djupgående intervjuer med politiker kunnat utöka förståelsen 
för problematiken. 

 



 70

9 Källförteckning  
 
Böcker 
Andersen, Ib (1998) Den uppenbara verkligheten. Studentlitteratur. Lund. 
 
Arnold, Glen (2001) Corporate Financial Management. Prentice Hall. 2: a uppl. Harlow. 
 
Befring, Edvard (1994) Forskningsmetodik och statistik. Studentlitteratur. Lund. 
 
Bergman, Lars (1994) Den nya elmarknaden. SNS. Stockholm. 
 
Bodie & Merton (1999) Finance. Prentice Hall. Hemel Hempsted. 
 
Eriksson L & Wiedersheim-Paul F (1999) Att utreda forska och rapportera. Liber Ekonomi. 
Malmö 
 
Gastineau, Gary (1996) Dictionary of Financial Risk Management. Frank J. Fabozzi 
Associates. New Hope.  
 
Haugen, Robert (2001) Modern Investment Theory. Prentice Hall. Upper Saddle River. 
 
Holme, Idar m.fl. (1997) Forskningsmetodik. Studentlitteratur. Lund. 
 
Hull, John (2000) Options, Futures & Other Derivatives. Prentice Hall International. Upper 
Saddle River. 
 
Parkin, Michael m.fl. (1999) Economics. Addison-Wesley. Harlow. 
 
Ross, Stephen m.fl. (2001) Corporate Finance. McGraw-Hill. Boston. 
 
Svenning, Conny (2000) Metodboken. Lorentz. Eslöv. 
 
Rapporter och uppsatser 
Arbetsvillkor och löner för pappersarbetare i Europa (2002). Pappers. 
 
Building Sustainable Energy Systems (2001). Svensk Byggtjänst. 
 
Den Svenska elmarknaden och Svenska Kraftnäts roll (2001). Svenska Kraftnät.  
 
Elmarknaden 2003 (2003). Energimyndigheten. 
 
Elmarknadsrapport 2003: 1 (2003). Energimyndigheten. 
 
Energianvändningen inom industrin, EMIL 2 (2003). Energimyndigheten. 
 
Ericson, Björn (2002) En riskanalys av valuta-, pris- och områdesprisriskerna vid inköp av 
elektricitet via Nord Pool. Magisteruppsats. Inst. för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 
 



 71

Handelsmarginaler och förutsättningar i elhandel (2002). ECON. 
 
Internationella energimarknader (2003). Nordleden. 
 
Internationella Löner 2000 (2000). Metall. 
 
Omvärldsstudie 2001 (2001). Svensk Energi.  
 
Sex år efter avregleringen (2003). SEKO. 
 
SOU 2002: 7 (2002). Näringsdepartementet. 
 
Tar elmarknaden skada av mycket höga priser i samband med effekttoppar? (2002). EME 
Analys. 
 
Unger, Gustaf (2002) Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering. 
Doktorsavhandling. Swiss Federal Institute of Technology, Zürich.  
 
Artiklar  
Albert R & Brown N m.fl. (2000): “How to Incorporate Volatility and Risk in Electricity 
Price Forecasting”. The Electricity Journal. Volym 13. Sidor 65-75. 
 
Bossley, Liz (2001): “So far, so good at Nordpool”. Petroleum Economist. Volym 68. Sidor 
28-29.  
 
Collins, Robert (2002): “The Economics of electricity hedging”. Power Systems, IEEE 
Transactions on. Volym 17. Sidor 100-107.  
 
Pineau, Pierre-Olivier (2000): “The Nordic electricity market: An international competitive 
structure”. Power Economics. Volym 4. Sidor 21-24. 
 
Wimmerstedt, Roland (2001)  ̧ Elproduktion, eltaxor och möjligheter till minskad. 
elanvändning. Kursmaterial Industriell Energihushållning, Institutionen för kemisk 
apparatteknik, LTH, Lund.   
 
Wimmerstedt, Roland (2001)  ̧ Industriell gasanvändning. Kursmaterial Industriell 
Energihushållning, Institutionen för kemisk apparatteknik, LTH, Lund. 
 
”Allt fler företag flyttar huvudkontoret utomlands” (2003-08-03). Svenska Dagbladet. 
 
”Storbolag drar ner på hemmaplan” (2002-03-05). Svenska Dagbladet. 
 
Weron, Rafal (2001) “Energy price risk management” . http://arxiv.org/PS_cache/cond-
mat/pdf/0103/0103273.pdf 
 
 



 72

Årsredovisningar och företagsinformation 
Nord Pool. Årsredovisning 2002.  
 
Svenska Kraftnät. Årsredovisning 2002. 
Sydkraft Energy Trading. Presentationsmaterial. Föredrag för LINC 2003-12-04. 
 
 
Intervjuer 
Flink, Bo. Produktionschef. Vargön Alloys. 2003-11-14. 
 
Nordmark, Stefan. Ekonomichef. Vargön Alloys. 2003-11-19. 
 
Törnqvist, Lennart. Professor, Institutionen Värme och Kraftteknik. LTH, Lund. 2003-11-17. 
 
Widell, Ingemar. Styrelseordförande. Vargön Alloys. 2003-11-14. 
 
Statistisk data 
Prisuppgifter dygnvis från Nord Pool 
 
Elförbrukning dygnvis från Vargön Alloys 
 
Elektroniska källor 
Konkurrensverket www.konkurrensverket.se 
Kredittilsynet www.kredittilsynet.no 
Nord Pool www.nordpool.com  
 www.elbas.net 
 clearing.nordpool.com 
Statistiska Centralbyrån www.scb.se 
Svenska Kraftnät www.svk.se 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. www.sp.se 
Vargön Alloys www.vargonalloys.se. 
Vattenfall www.vattenfall.se 
Vindkompaniet www.vindkompaniet.se 
  



 73

Bilaga 1. Översikt av tidpunktsval för inköp av forwards 
 

Forwards Säkringsnivå Säkringsdatum Säkringspris 
(NOK/MWh) 

Medelpris 
(NOK/MWh) 

V1 2000 18 MW 1999-01-04 157,5 
V1 2000 18 MW 1999-12-30 133,6 

145,5 

Helår 2000 18 MW 1999-01-04 146,9 
Helår 2000 18 MW 1999-12-28 122,5 

134,7 

V2 2000 18 MW 1999-01-04 158,3 
V2 2000 18 MW 2000-09-29 144,1 

151,2 

V1 2001 18 MW 2000-01-03 140,0 
V1 2001 18 MW 2000-12-29 137,8 

138,9 

Helår 2001 18 MW 2000-01-03 129,0 
Helår 2001 18 MW 2000-12-27 130,0 

129,5 

V2 2001 18 MW 2000-01-03 143,0 
V2 2001 18 MW 2001-09-28 191,0 

167,0 

V1 2002 18 MW 2001-01-02 149,0 
V1 2002 18 MW 2001-12-28 190,2 

169,6 

Helår 2002 18 MW 2001-01-02 136,8 
Helår 2002 18 MW 2001-12-21 170,5 

153,6 

V2 2002 18 MW 2001-01-02 151,5 
V2 2002 18 MW 2002-09-28 199,7 

175,6 

V1 2003 18 MW 2002-01-02 192,1 
V1 2003 18 MW 2002-12-30 617,7 

404,7 

Säsong 2003 18 MW 2002-01-02 380,0 
Säsong 2003 18 MW 2002-12-23 174,0 

229,2 

Vinter två 2003 18 MW 2002-01-02 183,3 
Vinter två 2003 18 MW 2003-09-30 275,1 

277,0 
 

 
 
 
 
Bilaga 2. Översikt av tidpunktsval för inköp av forwards 
 
Forwards Säkringsnivå Säkringsdatum Säkringspris 

(NOK/MWh) 
Medelpris 

(NOK/MWh) 
V1 2002 9 MW 2001-01-02 149 
V1 2002 9 MW 2001-12-28 190,2 

169,6 

Helår 2002 9 MW 2001-01-02 136,8 
Helår 2002 9 MW 2001-12-21 170,5 

153,6 

V2 2002 9 MW 2001-01-02 151,5 
V2 2002 9 MW 2002-09-28 199,7 

175,6 

 
 
 
 


