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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker effekterna på slutkundpris av prisgaranti och omteckningsrätt i 

elavtal som Vattenfall introducerade sommaren 2006, så kallade Trygghetsavtal. Genom att 

analysera elhandlares slutkundpriser och marginaler före och efter introduktionen av dessa 

avtal har slutsatser dragits om hur detta påverkar slutkundpriserna på el. 

 

Priserna på den nordiska elbörsen, Nord Pool, har undersökts med fokus på Vattenfalls 

prissättning jämfört med konkurrenter, samt i förhållande till inköpspriset för el, 

terminspriset. (Vattenfall har ca 45 % av den svenska råkraftsmarknaden och det kan anses 

som en betydande marknadsandel.) Undersökningen visar en lågprissättningsstrategi från 

Vattenfalls sida som förmodligen inte hade varit möjlig om de inte haft en signifikant 

marknadsandel och varit ett integrerat företag med verksamhet både som producenter och 

elhandlare. Detta gör att de klarar av mindre lönsamma områden i t.ex. elhandeln då de kan 

balansera upp detta med mer lönsamma områden i kraftproduktionen, vilket kanske inte en 

vanlig elhandlare i samma utsträckning gör.  

 

Uppsatsens huvudsyfte är att empiriskt undersöka om introduktionen av prisgaranti och 

omteckningsrätt påverkat elmarknaden genom en förändring av företagens slutkundpriser.  

Uppsatsen syfte är även att skilja mellan prisförändringar orsakade av makroekonomiska 

faktorer och eventuella prisförändringar som orsakats av Vattenfalls prisstrategi på 

Trygghetsavtal. Delsyfte med studien är att analysera ekonomisk teori med förväntade 

effekter på marknaden, så som hämmad konkurrens och ökat pris.  

 

Ansenliga prisförändringar på slutkundpriser på treårsavtal har upptäckts. Slutsatserna är att 

Vattenfalls slutkundpriser på Trygghetsavtal (avtal om fast pris tre år) efter juli 2006 sjönk till 

konkurrenternas lägsta pris på marknaden och Vattenfalls marginaler sjönk därmed med 

mellan 5-15 procentenheter beroende på schablonförbrukning (2 000, 5 000 eller 20 000 

kWh). Det har inte gått att bevisa att konkurrensen hämmats men antalet aktörerna på 

marknaden har blivit färre. En liten ökning av slutkundpriserna på treårsavtal har skett från 

2006 till dagens datum vilket har härletts till marknadsförutsättningarna som påverkat 

inköpspriset för el som ökat i samma utsträckning. Men när Vattenfalls marginaler studerats 

närmare har resultatet visat att eftersom Vattenfalls elproduktion i Sverige inte drabbas av 

kostnaden för utsläppsrätter, utan enbart gynnas av högre slutkundpriser till följd av handeln 
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med utsläppsrätter, finns det utrymme för eventuell underprissättning för att öka deras 

marknadsandel. Vattenfall gjorde ett uttalande i samband med lanseringen av 

Trygghetsavtalet, att de ska fördubbla sin marknadsandel på slutkundmarknaden. Detta 

uttalande stämmer väl överens med Vattenfalls prisstrategi som observerats i denna studie, i 

och med introduktionen av Trygghetsavtal, jämfört med konkurrenternas prisstrategi på 

treårsavtal. 
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Abstract 

This research seeks to better understand most-favoured customer clauses and price matching 

policy introduced in the Swedish electricity supply market in June of 2006. By analysing 

margins and prices after the introduction one can estimate the effects on competition and 

consumer welfare. 

 

Significant price changes have been observed on the electricity supply market and a 

representative from Vattenfall has been interviewed to clarify the pricing strategy and long-

term goals of the company. The conclusion is that Vattenfall initiated a price reduction after 

july 2006 and prices fell to the lowest in the market and the margins fell between 5-15 percent 

depending on consumption. We have not been able to prove reduced competition. However, 

the number of dealers in the market have declined. An overall increase of consumer prices 

have been observed from 2006 until today which have been traced back to market structure 

and higher purchase price of electricity. However, when Vattenfalls’ margins have been 

closer examined the results have shown that because of benefiting from higher prices in the 

electricity supply market without suffering from higher costs there have been room for 

predatory pricing which can increase their market share. Vattenfall announced, during the 

launch of “Trygghetsavtal”, to double their market share which well consists with the pricing 

strategy they initiated.  

 

The main purpose of this thesis is to empirically analyze if the introduction of most-favoured 

customer clauses and price matching policy affected customer prices. This thesis also seeks to  

analyze price differences caused by macroeconomic factors and potential price changes 

caused by the pricing strategy initiated by Vattenfall to increase their market share.  

 

Economists have claimed price-matching policy may hurt competition and leave the 

consumers worse off. If price-matching policy hurts competition, the consumers will be 

facing fewer options in the market, and thus overall welfare is lowered.   
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1. Inledning  

Här beskrivs bakgrunden till de problem som uppsatsen ska behandla. Slutligen nämns 

avgränsningar och syftet med denna studie. 

1.1 Bakgrund 

Elmarknaden i Norden har genomgått förändringar de senaste tio åren. Det började med en 

avreglering år 1996 och i dagsläget är alla de nordiska länderna integrerade genom att handla 

el på en gemensam nordisk elbörs, Nord Pool1. Elbörsen etablerades för att motverka 

ineffektiv prissättning och skapa en mer transparant marknad.  

 

Det pågår ständig konkurrens mellan elhandelsföretagen för att locka nya kunder och för att 

behålla befintliga kunder. Som ett led i detta införde två av de största aktörerna, Vattenfall 

och Fortum under 2006 nya klausuler i elavtal som erbjuds till slutkund. Klausuler ha 

fungerar som en tilläggsbestämmelse eller förbehåll i ett avtal. I denna studie refererar 

klausuler till prisgaranti och omteckningsrätt i så kallade Trygghetsavtal för elkonsumtion. 

Vattenfalls Trygghetsavtal garanterar lägsta pris som erbjuds på marknaden genom prisgaranti 

och även rätten att teckna om elavtalet men med ny avtalstid. Vattenfalls VD har i ett 

pressmeddelande precis innan införandet av Trygghetsavtal 2006 uttalat att Vattenfall vill 

fördubbla marknadsandelarna på slutkundsmarknaden med hjälp av dessa avtal2. Det är dessa 

klausuler som kommer att vara huvudämnet i denna studie.  

 

Vattenfalls nya klausul, prisgaranti, innebär att kunden får marknadens lägsta elpris på 

treårsavtal. Oavsett vilken dag avtalet tecknas får kunden veckans lägsta pris och så löper 

avtalet vidare till detta fasta pris i tre år framåt. Vattenfall hävdar att priset på detta sätt alltid 

kan bli lägre men inte högre. Prisgaranti sker automatiskt och kräver inte att kunden ska vara 

aktiv. För att ge kunden en trygghet erbjuds även Vattenfalls kunder möjlighet att teckna om 

Trygghetsavtalet mot erläggande av en avgift vars storlek är beroende av kundens 

elförbrukning. Denna avgift betalas endast om och då kunden utnyttjar omteckningsrätt. 

Kunden blir då bunden i ett nytt treårsavtal till ett nytt elpris. Klausulerna i elavtalen 

marknadsförs som en trygghet och ytterligare valmöjlighet för konsumenterna. 

                                                 
1 http://www.nordpool.com/elspot/SEK.htm 
2 Energimarknadsinspektionen, rapport ER 2006:13 
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Omteckningsrätt har enligt Vattenfall uppfattats av kunderna som gynnsamt och 

kundtillströmningen till dessa avtal har ökat sedan lanseringen av de nya elavtalen.3 

 

I teorin kan prisgaranti komma att missgynna konsumenterna under vissa förhållanden. 

Konkurrensen kan bli hämmad av att en aktör inför prisgaranti vilket resulterar i att den totala 

välfärden i samhället minskar enligt nationalekonomisk teori. För att ge konsumenterna större 

valmöjlighet har två av de stora aktörerna på marknaden, Vattenfall och Fortum, infört 

omteckningsrätt som innebär att kunden kan teckna om avtalet till ett nytt lägre pris. 

Prisgaranti och omteckningsrätt har ingående analyserats i en rapport utförd på uppdrag av 

Konkurrensverket och Vattenfalls omteckningsrätt innebär att kunden binder upp sig på tre 

nya år om de väljer att utnyttja den vilket kan skapa en slags inlåsningseffekt. I samma 

rapport framkom att Vattenfalls prisgaranti är utformad på ett sätt som kan leda till 

priskonkurrenshämmande effekter på elmarknaden. Omteckningsrätt kan enligt ekonomisk 

teori minska ånger genom att kunden erbjuds möjlighet att teckna om avtalet. Detta innebär en 

kostnad för företaget genom att de måste skriva in sämre villkor (för dem själva) i ett avtal 

men det kan vägas upp av de fördelar omteckningsrätt ger då kunden värderar möjligheten att 

minska sin ånger och möjligheten att få ett lika bra avtal som andra. Detta kan ge 

konkurrensfördelar till företaget som erbjuder omteckningsrätt. 

   

I en rapport skriven på uppdrag av Konkurrensverket har det framkommit att utformningen av 

Vattenfalls Trygghetsavtal har egenskaper som stämmer överens med antaganden som ska 

vara uppfyllda i ekonomisk teori för att prisgaranti och omteckningsrätt ska leda till 

konkurrens- och priskonkurrenshämmande effekter. Fortums avtal har i samma rapport 

analyserats och har inte visat sig ha dessa effekter på konkurrens.   

 

Det har pågått en stor debatt i medierna den senaste tiden om att elbolagen gör stora vinster 

och att kunderna betalar ett onödigt högt elpris. Det har även diskuterats kring Vattenfalls 

dominerande ställning som både producent av el, tillhandahållare av elnät och elhandlare på 

slutkundmarknaden. Ett så pass integrerat företag kan antas ha mindre risker i de olika 

verksamheterna då en prissänkning av egna marginaler på slutkundpris kan balanseras upp av 

vinster i t.ex. produktionen.  

 

                                                 
3 se bilaga 1, intervju med Erik Sundström, kommunikationsansvarig för Vattenfall i Norden 
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En förändring som haft stor inverkan på den nordiska elmarknaden de senaste tre åren är 

införandet av handel med utsläppsrätter år 2005.4 Detta syftar till att begränsa utsläpp av 

koldioxid för att bevara miljön. Vattenfall har kolkraftsproduktion i vissa europeiska länder så 

som Tyskland och Polen men i Sverige består produktionen nästan enbart av vatten- och 

kärnkraft som gör att de inte behöver köpa utsläppsrätter för denna produktion. Elpriserna till 

slutkund har ökat de senaste åren och uppsatsen undersöker vilka makroekonomiska faktorer 

som kan inverka på elpriset för att härleda prisökningen. Handeln med utsläppsrätter drabbar 

de produktionsslagen som släpper ut mycket koldioxid, alltså inte vatten- och 

kärnkraftsproduktion. Den prissättningsmodell som använd på Nord Pool innebär att elen 

prissätts efter det dyraste produktionsslaget. Det innebär att integrerade elföretag så som 

Vattenfall, Fortum och E.ON kan ha gynnats av högre elpriser till slutkund utan att ha upplevt 

högre kostnader i produktionen.5    

1.2 Problemformulering 

Viss forskning inom ekonomisk teori pekar på att prisgaranti och omteckningsrätt kan hämma 

konkurrens på den marknad där de införs. Mot bakgrund av tidigare forskning finns det 

anledning att tro att prisgaranti, i motsägelse till vad Vattenfall påstår, kan komma att 

missgynna konkurrensen och driva upp priserna. Genom att introducera prisgaranti minimeras 

det främsta incitamentet att byta elhandlare, nämligen ett lägre pris. Det kan då uppstå en 

paradoxal situation då kunderna verkar köpa varor till lägsta pris men då konkurrensen i 

verkligheten reduceras och priserna sakta stiger. Detta leder till problemformuleringen i denna 

studie: 

 

Frågeställning 

 

1.1 Vilka effekter på elmarknadens slutkundpriser har Vattenfalls Trygghetsavtal 

medfört?   

 

Kunder maximerar sin välfärd genom att handla till marginalkostnaden, enligt ekonomisk 

teori, och allt utöver kan ses som ineffektiviteter i ekonomin. Det antas här att elhandlarnas 

marginaler är skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris till slutkund inklusive 

                                                 
4 http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_35195.e24, besökt 2008-11-30 
5http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fmenusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyheter
%26ArticleID%3D2007%255C07%255C06%255C10962, besökt 2008-11-30 
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eventuella fasta kostnader för elavtal (årsavgift och fakturaavgift). Marginalerna är en 

fingervisning för dels vilka vinster elhandlarna gör och dels hur mycket elhandlarna har att 

röra sig med i prissättning till kunden. Det har framkommit tidigare att integrerade elföretag 

har högre marginaler än t.ex. företag som enbart är elhandlare.6 Mot bakgrund av att 

Vattenfall skulle kunna ha möjlighet att underprissätta slutkundpriser p.g.a. att de är ett 

integrerat företag med högre marginaler så är det intressant att jämföra marginalerna på 

Trygghetsavtalen med andra konkurrenters marginaler på liknande avtal för att hitta en 

eventuell framtida konkurrenshämmande prisstrategi.   

 

1.2 Hur har Vattenfalls marginaler på treårsavtal förändrats sedan införandet av 

Trygghetsavtal?  

 

År 2005 infördes utsläppsrätter för elproducenter som använder fossila bränslen i 

elproduktionen för att begränsa utsläppen av koldioxid. Detta tillsammans med andra 

makroekonomiska faktorer påverkar inköpspriset på el och rimligen även slutkundpriset på el. 

Om priserna på elmarknaden förändrats de senaste åren så behöver det inte bero på eventuella 

priskonkurrenseffekter till följd av t.ex. Trygghetsavtal utan en förklaring till ökade 

slutkundpriser skulle i vanliga fall kunna motiveras av en ökad kostnad för att köpa el. Därför 

måste dessa effekter också undersökas för att i bästa fall kunna avgöra vad som är normala 

prisförändringar och vad som är prisförändringar till följd av hämmad priskonkurrens.  

 

1.3 Vilken effekt har makroekonomiska faktorer på slutkundpriserna? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att empiriskt undersöka om introduktionen av prisgaranti och 

omteckningsrätt påverkat elmarknaden genom en förändring av företagens slutkundpriser. 

Uppsatsen syfte är även att skilja mellan prisförändringar orsakade av makroekonomiska 

faktorer och eventuella prisförändringar som orsakats av Vattenfalls prisstrategi på 

Trygghetsavtal. Delsyfte med studien är att analysera ekonomisk teori med förväntade 

effekter på marknaden, så som hämmad konkurrens och ökat pris, av Vattenfalls prisgaranti 

och omteckningsrätt. 

                                                 
6 Energimarknadsinspektionen, rapport ER 2006:13 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad som följer; 
 

• Kapitel 2 beskriver elmarknaden och marknadsförutsättningar, elbörsen Nord Pool 
och även Vattenfalls trygghetsavtal. 

 
• Kapitel 3 behandlar teori bakom prisgaranti 

 
• Kapitel 4 behandlar teori bakom omteckningsrätt 

 
• Kapitel 5 visar tillvägagångssättet och hur information samlats in samt hur det sedan 

behandlats. Där beskrivs också forskningsmetoden och valet av analys tillsammans 
med reliabilitet och validiteten på studien.  

 
• Kapitel 6 visar empiriska resultat 

 
• Kapitel 7 analyserar tidigare teoretiska forskningen som jämförs med de empiriska 

resultat som framkommigt. 
 

• Kapitel 8 avslutar uppsatsen med en slutsats och förslag till vidare forskning 
 

1.5 Avgränsning 

Trygghetsavtal infördes av Fortum och Vattenfall men i denna studie är det i första hand 

Vattenfalls avtal som kommer att undersökas med avseende på prissättningsstrategi. Fortums 

avtal har tidigare analyserats i en annan rapport där det framkommit att deras avtal inte alls 

har samma priskonkurrenshämmande egenskaper som Vattenfalls avtal visat sig ha. Arbetet 

har avgränsats till den svenska elmarknaden. 
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2 Elmarknaden 

I detta kapitel beskrivs marknadsförutsättningarna på den svenska elmarknaden. Både hur el 

handlas på elbörsen Nord Pool och hur elhandlarna når slutkunderna kommer att behandlas 

för att skapa en förståelse för hur slutkundpriser för el bestäms. 

2.1 Nord Pool 

Nord Pool fungerar som vilken annan råvarumarknad som helst där priserna styrs av utbud 

och efterfrågan. El handlas till dagspris på spotmarknaden eller genom prissäkring på 

terminsmarknaden. Priset på el påverkas bl.a. av dessa faktorer: 

 

• Utbud 

• Efterfrågan 

• Konkurrenssituation 

• Skatter och styrmedel 

 

Prissättningen på Nord Pool är såkallad marginalprissättning där priserna sätts i relation till 

den rörliga kostnaden av den dyraste produktionsteknologin oftast fossil- och 

biobränslebaserad elproduktion.7 Sverige har en liten, och ytterst begränsad elproduktion från 

fossila bränslen men importerar desto mer från närliggande länder när ordinarie kärn- eller 

vattenkraft inte räcker till.    

 

Det är förväntningar på framtiden, så som väderförhållanden, ekonomin och råvarupriser som 

påverkar hur forwardpriserna på terminsmarknaden sätts.8 Terminsmarknaden är till för att 

minska risk och elhandlarna kan säkra priser upp till tre år framåt.9 Det är på denna marknad 

som till exempel Vattenfall handlar el till ett pris som är grunden för priset på de 

treårskontrakt som erbjuds till konsumenter.     

 

Nedan illustreras vad som påverkar marknadspriset på spotmarknaden. Utbudet består av 

rörliga kostnader för olika produktionsslag. Vind- och vattenkraft har lägst 

produktionskostnad. Elförsörjningssystemet är mest beroende av vattenkraft10 och därför 

                                                 
7Statens energimyndighet (2006b) 
8 Crew & Spiegel (2005) s. 45-47 
9 Byström (2003) s. 1 
10 vattenkraft stod för 45 % av elproduktionen år 2007 och kärnkraft för 44 %  
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påverkas spotpriset av hur mycket nederbörd som kommer varje år. Tillgången till vattenkraft 

bestämmer hur mycket av de andra produktionsslagen som behöver användas. Regnar det lite 

går marknadspriset upp och det omvända. Efterfrågan beror delvis på dygnstemperaturen, 

d.v.s. under kalla perioder ökar efterfrågan. Om inte efterfrågan möts av utbudet måste el 

importeras från närliggande länder där produktionsslaget är den dyrare kolkraftsproduktionen, 

som då bidrar till dyrare marginalprissättning på spotmarknaden.11  

 

Prisbildning på Spotmarknaden 

 

 

 

 

 

 

Källa: Energimarknadsinspektionen, rapport Energimarknad (2007), egen bearbetning. 

2.2 Aktörer 

De tre största elproducenterna är Vattenfall, E.ON och Fortum som under 2007 tillsammans 

stod för 77 % av Sveriges totala elproduktionskapacitet. Vattenfall hade själva 39 %, E.ON 21 

% och Fortum hade 17 %. På den nordiska marknaden stod de tillsammans för 37 % av 

produktionskapaciteten. Dessa tre aktörer äger gemensamt all kärnkraft i Sverige. 

Elproducenterna är även elhandlare. Totalt fanns det år 2007 115 elhandelsföretag i Sverige. 

Elhandlarna har minskat i antal de senaste tio åren genom sammanslagningar och uppköp.12 I 

en rapport från Energimarknadsinspektionen bads ett fristående konsultbolag, EME Analys, 

att göra en heltäckande intervjuundersökning mot de svenska elaktörerna och fann att 

                                                 
11 Energimarknadsinspektionen, rapport: Energimarknad 2007 
12 http://www.scb.se/templates/Product____6419.asp 

Figur 1 Prisbildning på Spotmarknaden. 

Marknadspris 
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Rörlig kostnad (kr/MWh) 
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Kraftvärme (industri) 

Kraftvärme (fjärrvärme) 

Kvantitet (MW) 

Vattenkraft Kärnkraft Fossil 
kondenskraft 
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koncentrationen inom produktionen ansågs var allt för hög. En uppdelning av Vattenfall 

menar många är det mest realistiska alternativet. Detta för att bättre gynna konkurrensen och i 

slutändan också konsumenterna. 

2.3 Slutkundpris 

Elkunder har två avtal för leverans av el, elnät och elenergi. Elnätföretagen äger ledningarna 

där elen levereras och bestäms utifrån var kunden bor. Elnätföretagen har monopol på 

marknaden. Elenergi kan däremot handlas av vilken elhandlare som helst. Elpriset till 

slutkund består av:13 Skatt och moms har de senaste åren utgjort ca 40 % av den totala 

elkostnaden för slutkund. Elenergipriset14 utgjorde ca 45 % år 2007 och har ökat de senaste 

åren.15  

 

 

• Pris för nättjänsten 

• Ev. fasta avgifter, t.ex. årsavgift 

• Elenergipris och pris för elcertifikat 

• Elskatt och moms  

 

2.4 Elavtal 

Det finns olika slags avtal till slutkund varav de vanligaste är tillsvidarepris16, 1-års fastpris, 

3-års fastpris och avtal om rörligt pris. Kombinationer av fast och rörligt pris finns också på 

marknaden. Andel kunder som har tillsvidarepris är 39 %, fastprisavtal med avtalslängd 

mellan 1-2 år är 7 %, avtal med avtalslängd upp till ett år är 20 % och avtal på tre år eller 

längre är också 20 %.17 En väl fungerande elmarknad förutsätter att kunder är aktiva. En 

förutsättning för det är att det finns lättillgänglig information om priser och leveransvillkor.18 

Detta regleras numera i lagstiftning19 och kunder kan jämföra alla elhandlares priser och 

villkor genom att använda Elpriskollen på Internet. 

 

                                                 
13 Energimarknadsinspektionen, rapport: Energimarknad 2007 
14 Pris för elcertifikat ingår i elenergipriset sedan 2007. 
15 http://www.scb.se/templates/Product____6419.asp 
16 Tillsvidarepris får de kunder som inte gjort något aktivt val av elhandlare. 
17 http://www.scb.se/templates/Product____6419.asp 
18 Energimarknadsinspektionen, rapport: Energimarknad 2007 
19 Lag (2003:436) om effektreserv 
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Enligt Figur 2 a) och b) nedan som innehåller statistik publicerad av SCB går det att utläsa att 

den största förändringen för kunder med olika typer av avtal har skett för antal kunder med 

rörligt pris. Denna kundgrupp har ökat med hela 4 procentenheter från år 2006 till år 2007. 

Denna ökning har framförallt inneburit att antal kunder med tillsvidareavtal minskat med 

ungefär samma mängd (-4 procentenheter). Kunder med avtalslängden 3 år eller längre har 

ökat med 1 procentenhet mellan åren samtidigt som avtalslängden upp till 1 år minskat med 1 

procentenhet.  

 

a)      b) 

 

Källa: Data från SCB, egen bearbetning. 

2.5 Vattenfalls Trygghetsavtal 

Tre år fast pris kallas hos Vattenfall för Trygghetsavtal. Det innebär att det totala priset för 

elleveransen inte kommer att överstiga marknadens lägsta pris för treårig bindningstid vid den 

tidpunkt då avtalet ingås. Kunden får veckans lägsta pris och detta är fast under 

bindningstiden, dessutom finns ingen fast avgift för avtalet. I Trygghetsavtalet ingår 

omteckningsrätt som innebär att kunden kan säga upp det fasta avtalet men endast om ett nytt 

avtal med samma avtalslängd tecknas med Vattenfall. Utnyttjar kunden omteckningsrätt 

erläggs en avgift vars storlek är beroende av kundens årsförbrukning. Omteckningsrätt är till 

för att kunden inte ska ångra att de ingått ett Trygghetsavtal om det visar sig att priset sedan 

sjunker.20   

 

                                                 
20http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815695priv/819680
el/P02119911.pdf, 2008-12-21 

Figur 2 Kundfördelning på olika avtalstyper a) 2006 och b) 2007. 
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Vattenfall rekommenderar att teckna treårsavtal (Trygghetsavtal) om du bor i lägenhet, radhus 

eller villa utan elvärme.21 Fördelarna, enligt Vattenfall, med detta Trygghetsavtal är 

marknadens lägsta priser, omteckningsrätt om priset sjunker, ingen fast avgift och bundet 

elpris över tre år.  Om du däremot bor i en större bostad med elvärme, rekommenderas rörligt 

elpris över sommaren, för att sedan binda elpriset under vinterhalvåret. Vidare 

rekommenderar de inte sina kunder att ligga på tillsvidarepris, då det är mer trögrörligt i 

förhållande till elbörsen Nord Pool. 

 

                                                 
21 http://www.vattenfall.se/privat/priser_och_avtal/el/fast_pris/rekommendationer.asp besökt 2007-04-04 
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3 Prisgaranti 

I detta kapitel beskrivs fördelar och nackdelar som teori om prismatchning innebär för 

marknaden och kunderna. Denna teori är bakgrunden till frågeställningen i 

problemformuleringen och kommer sedan att testas i den empiriska delen under vissa 

antaganden för att stämma in på den svenska elmarknaden. Dessa antaganden är: homogena 

produkter med konstanta marginalkostnader och att kunder har tillgång till relevant och 

lättillgänglig information på marknaden. 

3.1. Litteraturgenomgång 

Prisgaranti innebär att en återförsäljare garanterar kunden att deras pris är det lägsta på 

marknaden, om inte, lovar företaget att matcha det lägsta priset som erbjuds av de andra 

konkurrenterna.22 Prisgaranti verkar till konsumenternas fördel såtillvida att de garanteras 

lägsta pris på marknaden men bidrar till motsatt effekt om det försiggår sekventiella höjningar 

av priset genom prissamverkan. 23 Ekonomer har ifrågasatt prisgaranti och påståenden att det 

skulle driva ner priserna. Prisgaranti kan i stället negativt påverka konkurrensen och 

konsumenterna.24 

 

Prisgaranti kan motverka prissänkning och indirekt underlätta för prissamverkan på 

marknaden. Detta visar Doyle (1988) i de fall det finns fler än två företag (N) på marknaden 

(N≥2).25 Enligt Logan & Lutter (2006) förutsätter dessa ineffektiviteter på marknaden att 

produkterna är homogena.26 Experimentella studier på prismatchning har gjorts av bland 

andra Datta & Offenberg (2006) och visar konkurrenshämmande effekter och signifikant 

ökning av marknadspriserna, och detta gäller även vid symmetriska såväl som asymmetriska 

kostnader för konkurrenterna.27 Prisgaranti kan även ses som en strategi att prisdiskriminera 

mellan olika kunder. Detta visar Edlin (1997) då prisgaranti endast utnyttjas av informerade 

kunder i de fall det är kundens eget ansvar att bevisa att ett lägre pris erbjuds hos annan 

återförsäljare. Samtidigt lockar det fler oinformerade kunder som inte realiserar erbjudandet. 

 

                                                 
22 Chen (1995) s. 683-701 
23 Hess & Gerstner (1991) s. 245 
24 Holm (2006) s. 15 
25 Doyle (1988) s. 15 
26 Logan & Lutter (1989) s. 189-192 
27 Datta & Offenberg (2006) s. 2 
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Det finns däremot forskare som menar att teorier om att prismatchning leder till 

prissamverkan och prisdiskriminering inte alls stämmer. Moorthy & Winter (2006) menar att 

under vissa antagandena skickar det i stället en signal från lågprisföretag till oinformerade 

kunder att de har låga priser och bidrar till ett lägre genomsnittspris på marknaden. Samma 

sak hävdar Moorthy & Zhang (2006) och menar att det endast är lågprisföretag som kommer 

att erbjuda prisgaranti då service differentiering är stor nog mellan hög- och lågprisföretag. 

Denna teori har även testats empiriskt på handelsföretag med framgång. 

 

I en studie28 gjord på uppdrag av konkurrensverket med anledning av att Vattenfall och 

Fortum införde nya klausuler i elavtal analyseras teoretiska konsekvenser och potentiella 

konkurrenseffekter av dessa. Sammanfattningsvis framgår det av rapporten att det finns olika 

grad av prisgaranti med hänsyn till konkurrenshämmande effekter. Fortums prisgaranti är av 

typen prisförsvarsgaranti och verkar inte märkbart konkurrenshämmande medan Vattenfalls 

prisgaranti är av typen prismatchningsgaranti som har egenskaper enligt ekonomisk teori som 

kan göra den priskonkurrenshämmande. Några av dessa egenskaper är inga krångelkostnader 

då prisgarantin sker automatiskt och det inte finns någon reell skillnad mellan annonserade 

och faktiska priser. Utformningen av Vattenfalls omteckningsrätt ger en kombination av 

klausulerna i elavtalet som gör att bilden av de konkurrenshämmande effekterna blir ännu 

starkare då kunden binds upp på tre nya år vid eventuellt omtecknande av avtalet.  

 

Huruvida de nya klausulerna i trygghetsavtal för el innebär prisökningar eller inte kommer att 

analyseras i denna studie. Nedan presenteras teori och empiriska undersökningar om hur 

kunder agerar och hur prissättning går till på marknader med perfekt konkurrens och på 

monopolmarknader. Detta kommer senare att vara grunden för analys av effekten efter 

införande av trygghetsavtal på prisförändring.       

3.2 Bertrandmodellen 

Bertrandmodellen visar hur en aktör prissätter som en funktion av en annan aktörs pris där 

marknaden är begränsad och kan liknas med ett duopol. Det är en marknad med homogena 

produkter där inget företag samarbetar och de har samma marginalkostnad. Företagen 

prisätter mot varandra där den med lägst pris tar hela marknaden. Företag 1 optimerar sitt pris 

som en funktion av hur de tror företag 2 kommer att prissätta;29   

                                                 
28 Holm (2006) s. 15-26 
29Bertrand (1883) s. 499–508 
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p1=f1(p2) 

 

Priserna sätts simultant och prissätter företag 1 under det andra företaget maximerar de sina 

vinster och får hela marknaden. Det andra företaget kommer då att prissätta under och detta 

kommer att fortlöpa ner tills respektive marginalkostnad är nådd. 

 

Ett sätt att komma ur denna nedåtgående spiral av priser är att differentiera sina produkter från 

konkurrenternas och erbjuda kunderna mervärde om de väljer det företagets produkter. Detta 

skapar incitament för företag att särskilja sig på marknaden för att behålla befintliga kunder 

samt hitta nya genom att erbjuda mervärde.    

 

a)             b)  

Figur 3 Prissättning enligt Bertrandmodellen. 

 

Källa: Bertrand (1883) 

 

Figur 2a) visar hur företag 1 prissätter som en funktion av företag 2, p1=f1(p2). Priserna sätts 

initialt vid monopolpriset (pm) och kommer sedan sekventiellt röra sig ned för den 45 gradiga 

linjen mot marginalkostnaden (MC). Figur 2b) illustrerar de båda företagens 

prissättningsfunktion som är beroende av vad det andra företaget satt för pris. De båda 

företagen börjar sin prissättning vid monopolpriset men fortlöper sedan ner mot 

marginalkostnaden, om de inte kan erbjuda kunden mervärde och på det sättet differentiera 

sig mot konkurrensen och behålla delar av vinsten. 
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Omteckningsrätt och prisgaranti är klausuler på elavtal som marknadsförts som mervärde för 

kunden. Konsumenten slipper att ständigt leta efter billigare priser och har även möjlighet att 

teckna om sitt elavtal till ett annat pris om denne så önskar.         

3.3 Prismatchning och jämvikt 

Prismatchning leder till störst välfärdsförluster på en marknad med låg fast kostnad i 

förhållande till marginalkostnaden enligt Edlin och Emch (1997).30 Företag kommer att gå in 

på marknaden till dess att priset (p) är lika med genomsnittskostnaden (AC), p=AC. I 

modellen beskrivs jämviktspriserna för en homogen vara med obegränsat antal företag. 

Företagen möts av en fast kostnad F > 0 där de producerar q till en begränsad kvantitet Q för 

marginalkostnaden c. Jämvikt nås där priset tangerar genomsnittskostnaden;  

AC(q) = 
q

F
+ c där q ε (0, Q]. 

Modellen förutsätter att alla köpare har perfekt information om andras prissättning på 

marknaden och är alltså inte villiga att betala mer än i
i

pp minmin ≡ . 

Ett företag som lovar att matcha konkurrenternas priser kommer att sälja till minp oavsett om 

det var företagets ursprungliga pris eller ett matchat pris. Vi förutsätter att det inte tillkommer 

några kostnader för att matcha konkurrenternas priser.  

 

Efterfrågan är en funktion av priset D(p) och priset är beroende av kostnaden. För att 

maximera efterfrågan för ett unikt pris p’ dras kostnaden från priset D(p)(p-c). Priset 

maximeras enligt: 

)})((maxarg,max{ cppDc
Q

F
p pm −+≡  

Alltså är ppm större än genomsnittskostnaden ppm >AC och antalet aktörer på marknaden Npm 

är ett heltal som utgörs av
pm

pm
pm

q

pD
N

)(≡ och antas öka i takt med priserna. 

Modellen ovan visar signifikanta pålägg på priset för en marknad med dessa karaktärsdrag 

(hög fast kostnad) vilket lockar fler aktörer utan att reducera prisnivån, tillskillnad från många 

andra modeller. Varian (2003) menat t.ex. att på marknader med fritt inträde kommer vinsten 

och priserna drivas ner till dess att aktörer lämnar marknaden.31  

                                                 
30 Edlin och Emch (1997) s. 4 
31 Varian (2003) s. 405 
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Den frågeställning som denna studie behandlar kommer att visa om marknadens 

sammansättning och egenskaper påverkar priserna eller om en eventuell prisförändring kan 

härledas till introduktionen av prisgaranti och omteckningsrätt på elmarknaden i Sverige.  

3.4 Prissamverkan 

Prismatchningsgaranti, som Vattenfall använder sig av, lovar att matcha konkurrenternas 

prissättning (p0=p1) och kan uppfattas som att det gagnar kunderna. Enligt ovan diskuterad 

Bertrandmodell kommer företagens incitament att sänka priserna motverkas av prisgaranti där 

de istället kommer att dela på marknaden genom att matcha varandras priser. Företagen 

förstår att de inte kommer att kunna vinna hela marknaden vid en prissänkning eftersom 

prisgarantin gör att konkurrenten alltid följer med på prissänkningen, vilket leder till lägre 

vinst. Detta i sin tur underlättar för företagen att se gynnsamma sätt för prissamverkan.32 

 

Ekonomisk teori hävdar att företag kommer att gå in på marknaden tills priset är lika med 

genomsnittskostnaden för producenterna (p=ac), förutsatt att det är öppen tillgång till 

marknaden. Edlin & Emch (1997) beskriver välfärdsförlusterna i samband med 

prismatchningspolicy och visar hur de största förlusterna uppkommer vid marknader med låg 

fast kostnad i förhållande till marginalkostnaden.33  

 

En marknad som är i jämvikt vid monopolpriser lockar till sig flera aktörer där forskare 

hävdar att marknaden blir överbelastad.34 Vinsterna som prisgaranti leder till lockar flera 

företag till marknaden och nyetablering kommer att fortsätta ända till dess att företagens vinst 

blir noll (π≤0). Skillnaden mellan en marknad med perfekt konkurrens och en marknad med 

prisgaranti är framförallt priset som är låst till en viss, fast nivå. Under perfekt konkurrens 

skulle priset att pressas tills det tangerar den lägsta genomsnittskostnaden där företagen 

producerar vid sin respektive kapacitetsgräns. Med prisgaranti på marknaden kommer det 

fastställda priset att vara detsamma som genomsnittskostnaden och företagen har istället ett 

kapacitetsöverskott vilket skapar ytterligare ineffektivitet på marknaden.  

 

                                                 
32 Rasmusen (1996) s. 156 
33 Edlin och Emch (1997) s. 25-32  
34 Ibid s. 145-167 
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Ett exempel på prissamverkan som skulle kunna leda till högre priser ges i Holm (2006) som 

beskriver en enkel modell där företag 1 är ett etablerat företag på marknaden där företag 2 

överväger att gå in. Företag 2 skulle först överväga sina vinstutsikter vid ett inträde på 

marknaden. Konsumenterna kan antas följa beteendet i likhet med ovanstående 

Bertrandmodell där de alltid köper hos företaget med lägst pris och fördelar sig lika mellan 

företagen om priserna är identiska. Företag 1 väljer ett annonserat pris eftersom de ska 

erbjuda en prismatchningsgaranti. Därefter väljer 2 pris på liknande sätt och känner även till 

hur 1 valt. Det antas att företagen är bundna vid sin prisgaranti, vilket medför att de inte kan 

avvika från den i efterhand.  

 

Utan prisgaranti skulle de båda företagen till slut prissätta vid respektive marginalkostnad 

enligt Bertrandmodellen. Om företag 1 skulle välja ett pris över marginalkostnaden skulle 

företag 2 sedan sätta ett lägre pris fram till dess att företagen når sin marginalkostnad där 

vinstmöjligheterna är obefintliga. Med prisgaranti kan företag 1 välja att sätta ett pris som är 

lika med monopolpriset P=(MR=MC) där företag 2 väljer att matcha detta pris som blir det 

optimala priset för båda företagen.35 Jämvikten uppnås då vid monopolpriser på en marknad 

med prisgarantier. 

 

En empirisk undersökning har gjorts av Hess & Gerstner (1991) där konsekvenserna från 

införandet av en prismatchningsgaranti undersökts på livsmedelsmarknaden bland fyra 

konkurrerande livsmedelskedjor.36 Undersökningen bestod av de 79 mest köpta varorna som 

innefattades i prisgarantin respektive 35 varor som exkluderades från prisgarantiexperimentet. 

Data samlades in före och efter introduktionen för att lättare dra slutsatser om effekterna av 

prisgaranti. Sannolikheten att företagen hade samma priser ökade efter introduktionen av 

prisgaranti men i synnerhet ökade skillnaden mellan priserna för de varor som inkluderades i 

undersökningen om prisgaranti och de varor som exkluderades från prisgarantin. Av de varor 

som inte innefattades av prisgarantin hade 10 % samma priser medan de som inkluderades 

hade 40 % samma pris. Detta gjorde att forskarna kunde dra slutsatsen att 

prismatchningsgarantier gör det lättare för prissamverkan på marknaden. Dessutom gjordes 

ekonometriska tester på samma data som visade en signifikant positiv påverkan på priserna 

som resulterade i stigande priser på marknaden. 

                                                 
35 Logan & Lutter (1989) s. 189-192 
36 Hess & Gerstner (1991) s.241-255 
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3.5 Signalering 

Signalering är en av de få teorier som inte beskriver prisgaranti som konkurrenshämmande 

och förutsätter tre antaganden: (i) att information om marknaden innebär krångelkostnader, 

(ii) att ett företags prisstrategi är lättöverskådlig (till skillnad från faktiska priser) och (iii) att 

företag är heterogena på ett sätt som reflekteras i variationen på deras optimala priser. I denna 

teori är det lågprisföretagen som skickar signaler till icke-prisinformerade kunder. Genom att 

fler oinformerade kunder handlar hos lågprisföretagen bidrar det till ett lägre genomsnittspris 

på marknaden. Företag med högre pris antas inte vilja följa efter de lägre priserna då de har 

högre kostnader för att avvika från sina optimala priser.37 De vill hellre behålla en hög grad av 

servicenivå och själva ha kontroll över prissättning och då välja sina kunder och satsa på 

marginaler i stället för volym.38    

                                                 
37 Moorthy & Winter (2006) s. 449–465 
38 Moorthy & Zhang (2006) s. 156–167 
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4. Omteckningsrätt 

I detta kapitel beskrivs teori och tidigare forskning kring omteckningsrätt. Tanken bakom 

omteckningsrätt är att de kunder som tecknat avtal vid olika tidpunkter ska få samma villkor 

och genom detta bidra till minskad ångerkänsla efter köpet. (Teorin kommer att göra 

antaganden om att kunden är nyttomaximerande samt riskavert.)   

4.1 Litteraturgenomgång 

Omteckningsrätt innebär att kunder som ingår längre avtal med en leverantör har möjlighet att 

skriva in nya villkor i avtalet om andra kunder hos samma leverantör som tecknat avtal senare 

fått förmånligare villkor. 39  

 

Forskning visar att företag tjänar på att erbjuda kunder omteckningsrätt då det får kunden att 

inte känna sig sämre behandlad än andra kunder som fått ett bättre pris av samma leverantör. 

Kunder som känner sig illa behandlade har en tendens att byta leverantör. Det finns ur ett 

företags perspektiv även en indirekt effekt av omteckningsrätt. Prisförändringar på produkter 

innebär för företag ett löfte att ge återbäring eller att skriva in sämre villkor i ett avtal. Detta 

minskar incitamentet att konkurrera om kunderna och därmed minskar konkurrensen och 

priserna på marknaden ökar.40 

 

Högre priser missgynnar konsumenterna på marknaden och måste sättas i relation till 

förväntad nytta av tilläggsprodukterna som introducerats på marknaden. Klausulerna kräver 

en viss marknadsform för att vara effektiva. Trovärdigheten för klausulerna skulle försvinna 

om marknaden liknades med t.ex. en auktion. Budgivning vid en auktion strävar efter 

paretoeffektiva slutpriser men även att vinstmaximera till den högst förväntade vinsten åt 

säljaren.41 Trovärdigheten från en budgivare försvinner i och med att omteckningsrätt införs 

där köparen inte längre är bunden vid sitt bud.  

 

Mot bakgrund av detta kan omteckningsrätt ge konkurrenshämmande effekter och nedan 

presenteras därför teori och empiriska undersökningar som gjorts på nyttomaximering och 

                                                 
39 Holt & Scheffman (1987) s. 187-197 
40 Akman & Hviid (2005) s. 1 
41 Varian (2003) s. 310-318 
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ångerteori. Detta kommer senare att vara grunden för analys av effekten efter införande av 

trygghetsavtal med avseende på konkurrens. 

4.2 Nyttomaximering 

Den förväntade nyttan anses enligt Varian (2003) vara valet att konsumera vid olika 

händelser, detta betecknas som kapital i nedanstående exempel. Omteckningsrätt skulle kunna 

illustreras i ett exempel med hjälp av förväntad nyttoteori där individer ställs inför ett antal 

osäkra val och väljer det val som genererar högsta förväntade nytta. Vi antar att en konsument 

upplever högst förväntad nytta vid ett lågt elpris. Hur en person värderar konsumtion under ett 

tillstånd i jämförelse med ett annat är beroende på sannolikheten att tillståndet ifråga kommer 

inträffa. Med andra ord, summan jag är villig att offra för att konsumera om det regnar (c1) 

mot att det inte gör det (c2) borde bero på hur sannolikt jag tror det är att det kommer regna 

(π1). Preferenserna gällande konsumtion i de olika händelserna kommer att bero på individens 

förväntan på de olika hädelserna. 42  

 

Vi antar två exklusiva händelser, där något av dem kommer att inträffa, och låter c1 och c2 

representera ett högt respektive ett lågt elpris. Sannolikheten att det blir ett högt elpris 

representeras av π1 och sannolikheten att det blir ett lågt elpris representeras av π2. Eftersom 

det antingen blir det ena eller det andra kan vi skriva det som;  

π2 = 1- π1 

Nyttofunktionen för de olika händelserna högt eller lågt elpris representeras av; 

µ(c1, c2, π1, π2) 

Funktionen som representerar kunders förväntade nytta att köpa el vid varje händelse skulle 

då kunna skrivas som:43 

µ(c1, c2, π1, π2)= π1(c1)+ π2(c2) 

Antag nu att du kan försäkra dig mot den händelsen att elpriset blir högt genom att köpa 

omteckningsrätt. Antag vidare att du står inför det tredje valet, kapital idag (c3) (att inte köpa 

omteckningsrätt idag) och hur mycket kapital du är villig att avstå ifrån nu (i form av att köpa 

en försäkring) för att få lite mer i den händelse att elpriset blir högt. Då borde valet vara 

oberoende av hur mycket kapital du har i det fall den andra händelsen hade ägt rum (hur 

mycket kapital du skulle ha om elpriset blir lågt). Det som inte inträffar ska inte påverka valet 

                                                 
42 Varian (2003)  s. 222 
43 Ibid. s. 223 
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att konsumera i det fall det skulle inträffa. Den så kallade förväntade nyttofunktionen när valet 

att konsumera är oberoende av två händelser blir då:44 

U(c1, c2,c3) =  π1u(c1) + π2u(c2) + π2u(c3) 

Kunden kommer enligt denna funktion värdera valet att köpa omteckningsrätt efter 

sannolikheten för högt respektive lågt elpris samt efter preferensen att konsumera i händelse 

att elpriset blir högt eller lågt och efter preferensen att konsumera idag.   

4.3 Ångerteori  

Ångerteori behandlar skillnaden mellan upplevd nytta från ett givet alternativ och upplevd 

nytta om ett annat alternativ valts i stället. För att minimera ångerkänsla väljs alltid 

alternativet med maximal förväntad nytta som i teorin ovan. Detta förutsätter transitivitet i 

preferenserna vilket innebär att om en individ väljer alternativ A>B, B>C så väljer hon också 

A>C.45 

 

Svårigheten med denna teori är att forskning har visat att inte alla konsumenter har tillgång till 

perfekt information om till exempel priser på marknaden. Oinformerade konsumenter 

kommer därför inte alltid veta vilket alternativ som maximerar deras nytta och då finns risk 

för ångerkänsla av att inte ha valt det bästa alternativet.46  

 

Simonson (1992) visar i en studie att personer förväntar sig att känna ånger om de väntar med 

att köpa en vara och priset på varan sedan går upp. Denna effekt är så stark att kunder 

utvärderar ett lyckat köp på grunder som bygger på om de kunnat få varan till ett bättre pris 

vid ett annat tillfälle.47 Bell (1982) menar att ånger mäts som skillnaden i värde mellan det 

valda alternativet och det högsta värdet från andra alternativ vilket medför både positiva och 

negativa utvärderingar. Bell visar även att minimering av den maximala ångern inte är det 

enda kriteriet i valet mellan två alternativ, snarare bygger valet på att utvärdera nackdelarna 

av ångerkänsla mot det upplevda värdet av alternativet.    

 

Mot bakgrund av detta måste den förväntade avkastningen sättas i relation till risken (ånger) i 

teorin kring förväntad nytta. Individer kan delas in i tre kategorier gällande riskbenägenhet; 

                                                 
44 Varian (2003) s. 224 
45 Ibid. 
46 Rotemberg (2008) s. 4-5 
47 Cooke et al (2001) s. 447-459 
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risktagande, riskneutral och riskavert.48 Eftersom den mest troliga preferensen hos en individ 

är lite risk framför stor risk49 kommer individen välja det säkrare valet för att minska 

sannolikheten av att ångra sitt beslut. Man kan lätt exemplifiera detta genom att ge någon ett 

val mellan att få 3000 kr i handen med sannolikheten 1,0 där det förväntade värdet blir 3000 

kr och ett andra val att istället få 4000 kr i handen med sannolikhet 0,8 och 0 kr med 

sannolikheten 0,2 där det förväntade utfallet är 3200. Flera studier visar att 9 av 10 väljer det 

säkrare alternativet vilket också visar på att majoriteten individer ogillar att utsätta sig för 

risk.50 Med omteckningsrätt kan en person i stället alltid välja det mer riskabla alternativet 

som ger högre förväntat utfall men med en risk att inte få någonting alls, i exemplet ovan. Om 

utfallet blir noll kan denne utnyttja omteckningsrätt för att få det första alternativet som alltid 

ger ett utfall på 3000 kr. 

                                                 
48 Varian (2003) s. 225 
49 Ibid s. 236 
50 se bl.a. Gelles och Mitchell (1999), Palmini (1997), Twigger-Ross och Breakwell (1999) 
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5 Datainsamling 

 ___________________________________________________________________________ 

Här beskrivs studiens forskningsansats, metod och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med 

den kritik som skulle kunna riktas mot dessa. 

5.1 Tillvägagångssätt 

Genom att studera ekonomisk teori för prisgaranti och omteckningsrätt har frågeställningar 

utformats gällande de elavtal som finns på elmarknaden i Sverige. Dessa frågeställningar har 

sedan undersökts genom att uppskatta marginaler och prisskillnader före och efter 

introduktionen av prisgaranti och omteckningsrätt sommaren 2006. Resultatet visar en möjlig 

strategi från Vattenfall som till viss del kompletterats med frågor till en kontaktperson på 

Vattenfall. Till slut analyserades resultatet som sammanfattats till en slutsats i det sista 

kapitlet. 

 

Data om slutkundspriser, jämförpriser och terminspriser mellan 2006 och 2008 har hämtats 

från Konsumentverket51 respektive den nordiska elbörsen Nord Pool och Vattenfall vilka gjort 

det möjligt att jämföra aktörerna på den svenska elmarknaden. Genom att dra av kostnader 

som elcertifikat, energiskatt och moms från elpriserna blir de egentliga marginalerna för 

företagen tydligare och antas utgöra skillnaden mellan försäljnings- och inköpspris. Data har 

behandlats i Excel. Även oljepriser, priser på utsläppsrätter och information om hydrologisk 

balans har hämtats från Nord Pool och SCB och sammanställts i diagram och sedan 

analyserats.  

 

Med tanke på mängden data som bearbetats så kan all data ej finnas med i bilagor i denna 

uppsats. All information om priser går att få av Konsumentverket, Vattenfall och Nord Pool 

eller av författarna på begäran.  

5.1.1 Pearsons korrelation 

Genom att jämföra hur olika variabler är korrelerade med varandra (Pearsons korrelation) går 

det att mäta styrkan av ett linjärt samband mellan två variabler, x och y. För att statistiskt testa 

vilket linjärt samband olika makroekonomiska faktorer har med varandra och med termins- 

och spotpriset gjordes denna analys i statistikprogrammet MINITAB. Resultatet finns 
                                                 
51 http://www.konsumentverket.se/ 
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presenterat i appendix 1. Vi får dels fram olika grafer över sambanden och korrelationen 

mellan dessa (rxy), dels ett p-värde. Om rxy > 0,7 så sägs det föreligga ett starkt linjärt 

samband. Det går att testa korrelationen för statistisk signifikans genom att räkna ut p-värdet. 

Om p-värdet < 0,05 kan vi förkasta nollhypotesen (med 95 % konfidens) som prövar om det 

inte föreligger ett linjärt samband mellan x och y.52 Resultatet i appendix 1 visar att där 

korrelationskoefficienten är större än 0,7 är även p-värdet mindre än 0,05 (de flesta har ett 

värde på 0,000). Dessa korrelationer är därför statistiskt signifikanta. Dessa samband (rxy) 

beskriver inte kausalitet (att en förändring av x orsakar en förändring av y), utan endast att det 

kan föreligga ett linjärt samband mellan x och y. Dessutom baseras den här analysen på 

skattningar och inte på exakta värden. Det bör även noteras att korrelationskoefficienten (rxy) 

är ett grovt sätt att skatta statistiska samband över tidsserier av denna typ. 

 

Denna analys syftar till att statistiskt testa om det skulle kunna finnas ett samband mellan t.ex. 

terminspriset och handeln med utsläppsrätter eftersom dessa samband påverkar förändringar i 

slutkundpriset. Om det efter införandet av Vattenfalls Trygghetsavtal visar sig finnas 

prisförändringar på slutkundpriset så kan detta alltså bero på en förändring av terminspriset 

och inte på hämmad konkurrens och därför är det viktigt att analysera förändringar som har 

påverkan på terminspriset.    

 

I appendix 1 finns två olika analyser av makroekonomiska faktorer. Den första innehåller data 

mellan januari 2006 och december 2007 från sju olika variabler och den andra innehåller data 

mellan januari 2006 och juli 2008 från sex olika variabler (samma som den tidigare med 

undantaget att information om hydrologisk balans inte hittats för ytterligare sex månader 

framåt). Skillnaden i resultatet av analysen blev att modellen som innehåller data från en 

längre tidsperiod men med färre variabler har mycket högre korrelationskoefficienter än den 

andra modellen. Det är viktigt att påpeka att ju mer information som finns att tillgå desto mer 

trovärdig blir den statistiska analysen. Därför baseras analysen i stort sett på modellen med 

sex variabler (mer data) förutom när det gäller den hydrologiska balansen.           

5.2 Sekundäranalys 

Genom att analysera offentlig statistik från myndigheter och andra statligt ägda organisationer 

som redan samlat in kvantitativ data om elpriser så innebär det att en sekundäranalys53 gjorts i 

                                                 
52 Sincich (1993) s. 556 
53 Bryman  (2002) s. 211 
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denna studie. Fördelarna med detta är att mycket av data som analyserats är baserad på alla 

aktörer på elmarknaden vilket innebär data som är baserad på en hel population och inte bara 

ett stickprov. Det är även lättare att analysera tidserier och därmed få fram mer generella 

trender än om data samlats in via enkäter eller intervjuer.54 Studien liknar även en fallstudie 

till viss del då det är Vattenfall specifikt som studerats och jämförts med andra aktörer. 

Däremot är slutsatserna baserade på både Vattenfall specifikt och data för hela elmarknaden.   

5.3 Forskningsmetod 

”Samhällsvetenskapliga metoder” av Alan Bryman (2002) har studerats för att få ett adekvat 

förhållningssätt till kvantitativ forskning och kvantitativ dataanalys gällande en vetenskaplig 

artikel. Andersson (1988) menar att en kvantitativ undersökning skall kännetecknas av distans 

samt opartiskhet enligt positivistiska forskningstraditioner. Forskaren försöker enligt detta 

ideal skapa en avbildning som till möjligaste mån skall stämma överens med verkligheten.55 

Då det beslutades att sekundärdata skulle samlas in från Nord Pool och Konsumentverket så 

bidrog det till valet att tillämpa en kvantitativ ansats i denna uppsats snarare än en kvalitativ 

ansats. Detta innebär att en statistisk sammanställning, presentation och analys av empirisk 

data gjorts men det betyder inte att analyser och slutsatser kan bygga enbart på siffror. 

5.4 Kontakt med Vattenfall 

Frågor har ställts till informationsansvarig för Vattenfall, Erik Sundström, som har betts 

beskriva Vattenfalls nuvarande strategi på elmarknaden samt deras framtida mål. Syftet med 

intervjun var dels att bekräfta kundtillströmningen på Trygghetsavtal som skett under 2006 

men även att klargöra mål med införandet av Trygghetsavtal på elmarknaden i Sverige. 

Kontakten har hållits via en mejlkonversation där huvudfrågorna besvarats men detaljera ännu 

inte är offentliga, alltså har begränsad data tillkommit uppsatsen genom denna intervju. 

Korrespondensen via mejl finns bifogad i bilaga 1 och 2. Det har även förekommit 

mejlkontakt med Vattenfalls chef för privat försäljning i Sverige. Denne ombads svara på 

frågor kring Vattenfalls prissättningsstrategi, men svaret blev att, citat: ”Frågor beträffande 

vår strategi ser vi som konfidentiella och besvarar inte.”56 Denna korrespondens finns 

bifogad i bilaga 3.  

 

                                                 
54 Bryman (2002) s. 212 
55 Andersson (1988) s. 79 
56 Vattenfalls chef för privat försäljning i Sverige, se bilaga 3 
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Det som författarna anser dessa frågor bidragit med till denna studie är endast att bekräfta 

misstankar om att Vattenfalls prisstrategi kan vara av konkurrenshämmande karaktär. Att inte 

svara på några frågor alls om prisstrategi när självaste Vattenfalls VD gått ut och sagt att 

syftet med Trygghetsavtalen är att fördubbla marknadsandelarna mot slutkund tycker 

författarna känns märkligt i detta sammanhang.    

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett sätt att försäkra sig om att ett mått är pålitlig och stabilt, att det finns 

konsistens i mätningarna.57 Eftersom sättet att publicera elpriser på förändrats från och med år 

2007, då elcertifikatpris blev en del av elenergipriset, så skulle reliabiliteten kunna tänkas ha 

påverkats i undersökningen. Dock så är huvuddelen av data som analyserats från år 2006 så 

detta är av mindre betydelse. Det finns alltid en viss risk för att göra fel vid sammanställning 

av en stor mängd data, så som felskrivning eller att vända på två siffror vilket då påverkar 

resultatet.  

 

Validitet har att göra med om ett mått verkligen mäter det vi avser att mäta. Validitet 

förutsätter reliabilitet, d.v.s. om en mätning inte är reliabel kan den inte vara valid. 58 

Validiteten kan tänkas ha påverkats då korrelationsanalysen endast är baserad på indikatorer 

som författarna själva trott varit betydelsefulla. Dessa har valts utifrån vad andra rapporter 

kommit fram till och som analyserats utifrån sammanställd data och verkat vara troliga 

påverkande variabler på elprissättning till slutkund. Det kan alltså finnas andra faktorer som 

skulle kunna tänkas beskriva förändringen av elpriset bättre.         

 

5.6 Metodkritik 

Bertrandmodellen59 hävdar att ett företag, nämligen det med lägst pris, tar hela marknaden 

men i verkligheten skulle förmodligen inte ett företag ha kapaciteten att producera till hela 

marknaden, när det redan finns andra konkurrenter. Många av dessa ekonomiska teorier är 

belysta från ett så kallat ”worst-case-scenario”, där de mest negativa effekterna ur ett 

kundperspektiv speglas. Det är också en exakt homogen vara som beskrivs i modellerna, 

medan det i verkligheten finns flera andra faktorer som också påverkar kundens beslut. De 

olika producenterna på marknaden differentierar sig i många andra avseenden än vad som 

                                                 
57 Emory & Cooper  (1991) s. 185 
58 Bryman (2002) s. 88 
59 Rasmusen (1996) s. 46 
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beskrivs i teorin vilket gör att det inte alltid är priset som är den enda avgörande faktorn, 

något som antas i många modeller. Elenergi kan tyckas vara en relativt homogen vara men 

utbudet till konsumenterna är stort med hänsyn till differentiering då det finns många olika 

avtalstyper och, som framgått i denna studie, olika klausuler. Exempel på det är avtalstidens 

längd; ett, två eller tre år, typ av elpris; fast eller rörligt och typ av elenergi; vattenkraft, 

vindkraft eller kärnkraft. Dessutom finns det aktörer som differentierar sig genom att t.ex. 

skänka vinsten till välgörande ändamål.  
   

En annan, mer direkt metod kunde ha varit att undersöka kundernas preferenser genom 

marknadsundersökningar och intervjuer. Denna metod skulle ge en mera detaljerad bild av 

marknaden och vad som efterfrågas. Mycket av teorin är modeller och förutsättningar som 

bygger på antaganden som förutsätter att kunden kommer att välja ett val framför ett annat. 

Det skulle dessvärre vara alldeles för tidskrävande och dessutom i många fall svårt att inte få 

ett snedvridet resultat i kundunderökningen p.g.a. för få svar eller liknande. 
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6 Empiri 

I kapitlet beskrivs priseffekten av de nya klausulerna på slutkundpriser på treårsavtal. 

Ekonomiska samband kommer att kvantifieras för att fastställa effekterna av prisgaranti och 

omteckningsrätt på elmarknaden. 

6.1 Elpriser 

För att förtydliga den data som presenteras så inleds detta kapitel med en förklaring av de 

olika priser som finns att tillgå. Det finns flera olika priser att ta hänsyn till på elmarknaden. 

Slutkundpriser (öre/kWh) är uppdelade på olika schablonförbrukningar per år, vilka är: 

 

lägenhet   2 000 kWh 

villa utan elvärme  5 000 kWh 

villa med elvärme  20 000 kWh 

 

Det finns även jämförpriser att tillgå vilka även de delas upp på de tre 

schablonförbrukningarna. I dessa ingår alla fasta avgifter (årsavgift eller fakturaavgift) och 

rörliga avgifter (elskatt, elcertifikatpris och moms) men inte nätavgiften. De är alltså helt 

baserade på förbrukning av elenergi och presenteras i öre/kWh.  För att få fram slutkundpriset 

så justeras jämförpriset för moms, elskatt och elcertifikatpris.60 Fortsättningsvis framgår i 

varje diagram vilket pris och vilken förbrukning det rör sig om. Data om jämförpriser och 

slutkundpriser för 2006 kommer från Konkurrensverket som i sin tur fått den från 

Konsumentverket. Vattenfalls slutkundpriser på treårsavtal för 2007 och 2008 finns att hämta 

på Vattenfalls hemsida.  

 

Det bör här poängteras att Vattenfalls Trygghetsavtal, som börjar gälla i stället för avtal om 

fast pris 3 år som fanns innan juni 2006, är beräknade av Vattenfall för en förbrukning på 

8 000kWh. Detta då de hävdar att det är normalförbrukningen för ett svenskt hushåll. Då 

läsaren tittar på figurerna nedan innebär det att den förbrukningen som står att utläsa för varje 

diagram gäller på hela innehållet förutom Vattenfalls elpriser från juli 2006 som då är 

beräknade på 8 000kWh. Detta påverkar inte framställningen och jämförelsen då det är dessa 

förutsättningar som helt enkelt gäller för avtalen.  

                                                 
60 Från januari 2007 ingår elcertifikatpriset i slutkundpriset.  
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6.2 Slutkundpriser 

Slutkundpriset är det pris konsumenten får utan påverkan av elcertifikatpris, energiskatt och 

moms som elhandlarna inte själva kan styra över men inklusive eventuell fast avgift utslagen 

på respektive förbrukning. Detta ger en tydligare jämförelse av aktörernas priser i förhållande 

till varandra. I denna del presenteras slutkundpriser för Vattenfall och några andra elhandlare 

för år 2006. Slutkundpriserna är månadsmedelpriser skattade på veckopriser vilket medför att 

kurvorna är mer utjämnade än de annars skulle vara då elhandlarna redovisar veckovis vilket 

medelpris per vecka de har handlat forwardkontrakten till.    

 

Figur 4 nedan innehåller information om slutkundpriser under 2006 för de tre största 

aktörerna Vattenfall, Fortum och E.ON samt elpris för två andra aktörer med ett av de högsta 

(Kraft & Kultur) respektive lägsta (Storuman Energi) priserna61 på marknaden. Det framgår 

av diagrammet att aktörernas slutkundpris på treårsavtal (20 000 kWh) följer forwardpriset 3 

år (även kallat ENOYR-09 på terminsmarknaden) volatilitet mer eller mindre under hela året. 

 
Figur 4 Slutkundpris fast tre år (20 000kWh) för fem elaktörer och terminspris. 

 
Källa: Data från Konsumentverket samt elpriskollen, egen bearbetning. 
 
I Figur 4 ovan framgår det att aktörerna i början av året haft liknande slutkundpriser fram till 

juni (med undantag för Kraft & Kultur som är lika som de andra framtill april). Därefter har 

Vattenfall haft lägst pris återigen tillsammans med Fortum som mot slutet av året haft 

prisökningar medan Storuman Energi och Vattenfall haft nästan exakt samma låga priser 

                                                 
61 se http//:www.elpriskollen.se för mer information 
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mellan september och december. Detta tyder på att det t.ex. kan ha varit Storuman Energis 

priser som varit lägst under denna period och då matchats av Vattenfalls prisgaranti genom 

kunder som tecknat Trygghetsavtal, som infördes sommaren 2006. 

 

Data som tagits fram med samma information som i ovanstående diagram men med 

skillnaden att förbrukningen är 2 000 kWh presenteras nedan. Bilden där ser något annorlunda 

ut än den med högre förbrukning.       

 

 
Figur 5 Slutkundpris fast 3 år (2 000kWh) för fem elaktörer och terminspris. 

 

Källa: Data från Konsumentverket, egen bearbetning. 

 

Skillnaden mellan terminspriset på forwardkontrakt 3 år framåt och elhandlarna skiljer sig här 

i Figur 5 mer åt mellan konkurrenterna än i det tidigare diagrammet (Figur 4). Ur Figur 5 

ovan kan data tolkas som att Vattenfall har minskat slutkundpriset från ca 55 öre till 45 

öre/kWh. Konkurrenterna däremot håller prisnivån på en fortsatt jämn nivå under hela året 

och deras priser följer terminsprisets förändringar, med få undantag.  

 

På denna lägre förbrukningsnivå av el (2 000kWh) är det Kraft & Kultur och Fortum som har 

högst pris medan Vattenfall som legat på samma nivå som dessa två i början av året har lägst 

slutkundpris efter juni. Storuman Energi och E*ON har ungefär samma nivå på slutkundpris 

under hela året och har nästan lika låga slutkundpriser som Vattenfall mellan september och 
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december. Genom att jämföra Figur 4 och 5 bekräftas även Vattenfalls rekommendationer till 

kunder angående Trygghetsavtal, d.v.s. att kunder med lägre förbrukning än de som bor i en 

större eluppvärmd villa (20 000kWh) tjänar på att teckna det nya avtalet.  

 

 
Figur 6 Jämförpris 3 år för Vattenfall och medel 51 samt terminspriset för 3-års avtal. 

 
Källa: Data från Konsumentverket, egen bearbetning. 

 

Figur 6 ovan visar jämförpriserna för Vattenfall och för medelpriset av övriga elhandlare (51 

stycken) för både en förbrukning på 2 000 kWh och en på 20 000 kWh. Här finns även data 

som visar vilken nivå terminspriset på forwardkontrakt 3 år framåt under 2006 låg på. Jämförs 

figur 6 med t.ex. figur 5 som visar slutkundpriser i detta avsnitt blir skillnaden mellan 

terminspriset och jämförpriset större än skillnaden mellan terminspriset och slutkundpriset, då 

slutkundpriset är justerat för sådant som elhandlarna inte själva kan styra över. Det hade 

därför blivit missvisande att i stället jämföra elhandlarnas jämförpriser mot varandra. Dock 

syns Vattenfalls prisstrategi på Trygghetsavtal mycket tydligt i figur 6 ovan då jämförpriset 

(2 000kWh) sänks i juli 2006 från ca 100 öre/kWh till ca 90 öre/kWh från juli och resten av 

året ut.    
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Figur 7 Utveckling av Vattenfalls Trygghetsavtal över tiden 2006-2008. 

 

Källa: Nord Pool, Vattenfall, SCB slutkundpriset på treårsavtal enligt SCB för alla tre 

schablonförbrukningarna och jämfört med terminspriset på forwardkontrakt 3 år framåt och 

spotpriset, egen bearbetning. 

 

Figur 7 ovan är en sammanställning av Vattenfalls slutkundpris på Trygghetsavtal 

(8 000kWh) genom åren 2006 till 2008. I samma figur återfinns data för SCB:s 

medelslutkundpris på treårsavtal för respektive år och månad (det är de översta tre streckade 

linjerna, och motsvarar schablonförbrukningarna 2 000, 5 000 respektive 20 000kWh). Även 

terminspriset på forwardkontrakt 3 år framåt finns representerade i figuren (för år 2006: 

ENOYR-09, 2007: ENOYR-10, 2008: ENOYR-11). Spotpriset finns med i diagrammet för att 

jämföra ungefär hur mycket ett avtal om rörligt pris skiljer sig från Trygghetsavtalet. Det 

framgår att spotpriset större delen av perioden 2006-2008 legat under priset för ett 

medelslutkundpris på treårsavtal och under slutkundpriset på Vattenfalls Trygghetsavtal.  

 

Syftet med figur 7 är att senare i analysen kunna visa på en trend för Vattenfalls 

prissättningsstrategi som enligt ovan presenterad data visar att Vattenfall haft ett lägre 

slutkundpris än medelvärdet för alla konkurrenter på marknaden, oavsett förbrukning, sedan 
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införandet av Trygghetsavtal. Dessutom framgår det att kunder skulle ha tjänat på att ha ett 

avtal om rörligt pris under denna period, dock måste tilläggas att konsumenter antagligen är 

villiga att betala ett högre pris för att slippa osäkerheten som ett rörligt pris medför.  

 

Även utvecklingen av jämförpriser på olika typer av avtal (medel för alla elhandlare) har 

studerats mellan åren 2000-2008 och av denna jämförelse framgick det att 

medeljämförpriserna på avtal om fast pris 1, 2 och 3 år har legat på ungefär samma nivå de 

senaste åren (2005 till 2008). Däremot var jämförpriset på treårsavtal mellan åren 2002 och 

2005 lägre än ett- och tvåårsavtalen, och ettårsavtal var dyrast. Detta visade sig bero på att 

spotpriset, och därmed även avtal om rörligt pris, var extremt högt under denna period. 

Rörligt pris har sedan år 2004 visat sig vara det avtal som haft lägst jämförpris av alla 

avtalstyper och i övrigt har det spelat mindre roll prismässigt för elkunder vilken avtalslängd 

de valt, oavsett förbrukning. Slutkunder som vågat satsa på ett rörligt elpris har alltså under de 

senaste åren haft det lägsta elpriset av alla.        

6.3 Marginaler på slutkundpris 

Här uppskattas marginalerna för de tre största aktörerna på den svenska elmarknaden och 

marginalerna för elhandlarna med högst respektive lägst slutkundpris. Genom att jämföra 

elhandlarnas marginaler kan vi se en indikation på eventuella vinster elhandlarna gör på 

elkraftsmarknaden. Prissättning över marginalkostnaden kan resultera i vinster hos elhandlare 

som då kan medföra ineffektiviteter i ekonomin enligt ekonomisk teori. Dessutom kan trender 

utifrån Vattenfalls marginaler upptäckas som kan förklara en eventuell 

underprissättningsstrategi. Det bör påminnas om att Vattenfall är ett integrerat företag, så att 

eventuella lägre vinster/marginaler på Trygghetsavtal kan motiveras med högre vinster i 

produktionen och därmed göra en sådan strategi möjlig.    

 

Elpriserna som marginalen räknas utifrån är slutkundpriset på treårsavtal där jämförpriset är 

justerat för elenergiskatt, moms, elcertifikat men inklusive fast avgift t.ex. årsavgift eller 

fakturaavgift. Skillnaden mellan slutkundpriset och terminspriset för 3-års avtal 2006 

(ENOYR-09) i procent är det vi nedan kallar marginal. Marginalerna på slutkundpriset har 

uppskattats på schablonförbrukningen för villa/hus (20 000kWh) samt lägenhet (2 000kWh). 

Företagen antas göra sina inköp av el på ett sådant sätt som följer Nord Pools terminspris på 

forwardkontrakt tre år framåt. Marginalerna är inte faktiska utan är uträknade med grund i 

skattade veckomedelpriser på underliggande priser.       
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Figur 8 Marginal (%) på 20 000kWh slutkundpris för Vattenfall, Fortum och E.ON år 2006. 

 

Källa: Data från Konsumentverket, egen bearbetning.  

 

Vattenfalls, Fortums och E.ON:s marginaler i Figur 8 ligger mellan ca 6-28 %. I figuren ovan 

syns en tydlig trend hur Vattenfalls marginal sjunkit under konkurrenternas efter införandet av 

prisgaranti, sommaren 2006. Prisgaranti, som nämnts tidigare, innebär att Vattenfall lovat att 

matcha det lägsta priset på elmarknaden under den vecka som avtalet tecknas under tre år 

framåt. Detta innebär att ju lägre pris de tar betalt av kunderna desto lägre marginal får de.    
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Figur 9 Marginal (%) på slutkundpriser 20 000kWh för Vattenfall, Storuman Energi och Kraft&Kultur. 

 

Källa: Data från Konsumentverket, egen bearbetning.  

 

I Figur 9 ovan jämförs Vattenfalls marginal med två företag som har ett av de högsta och ett 

av de lägsta slutkundpriserna på marknaden på treårsavtal. Av figuren framgår att Storuman 

Energi stundtals haft något lägre marginal är Vattenfall både före och efter juni 2006 medan 

Kraft & Kultur gått från att ha lägre marginal än Vattenfall till att ha högre efter april 2006.  

 
Figur 10 Marginal (%) på slutkundpriser 2 000kWh för Vattenfall, Fortum och E.ON. 
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Källa: Data från Konsumentverket, egen bearbetning.  

 

I Figur 10 ovan framgår att Vattenfalls marginal sjunkit ca 20 procentenheter vid jämförelse 

med den lägre förbrukningen om 2 000kWh efter införandet av Trygghetsavtal (som dock 

beräknas på 8 000kWh). E.ON och Fortums marginaler ligger ca 20 procentenheter högre än 

Vattenfalls marginaler efter juni 2006.  

 
Figur 11 Marginal (%) på slutkundpriser 2 000kWh  

 

Källa: Data från Konsumentverket, Vattenfall, Storuman Energi och Kraft&Kultur, egen 

bearbetning. 

  

Vid en jämförelse med Storuman Energis marginaler, i Figur 11 ovan, är Vattenfalls marginal 

ca 7-8 procentenheter lägre direkt efter juni 2006 men mot slutet av året ligger Vattenfalls 

marginaler endast ca 2 procentenheter lägre än Storuman Energi vid en schablonförbrukning 

på 2 000kWh på treårsavtal. Kraft & Kulturs marginaler är ca 15-20 procentenheter högre än 

Vattenfalls efter införandet av Vattenfalls Trygghetsavtal. Innan juni 2006 hade de många 

gånger lägre marginal än Vattenfall. 
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6.4 Makroekonomiska variabler och elpriset 

Tidigare har nämnts att spotpriset på Nord Pool påverkas av ett antal olika faktorer. Enligt 

Energimarknadsinspektionen62 så är de faktorer som är mest betydelsefulla för påverkan på 

elspotpriser på Nord Pool; hydrologisk balans, produktion, kraftutbyte med övriga länder i 

Europa, råvarupriser samt utsläppshandeln.    

 

Producerad volym av elenergi samvarierar med spotpriset med viss tideftersläpning. Skulle 

producerad volym inte tillfredställa efterfrågan importeras elkraft från närliggande länder. 

Dessa två faktorer har inte visat sig vara riktigt lika påverkande på elpriset som övriga 

faktorer varför valet har gjorts att endast presentera oljepris, hydrologisk balans och handeln 

med utsläppsrätter närmare i denna studie då omfattningen annars skulle bli allt för stor.  

 

De makroekonomiska variabler som presenteras nedan påverkar alltså utbudssidan av 

spotprisets prissättning på Nord Pool. Syftet med detta kapitel är att försöka urskilja om 

eventuella framtida ökning av slutkundpriser går att härleda till Vattenfalls prisstrategi på 

Trygghetsavtal eller till de makroekonomiska faktorernas påverkan på spotpriset. Detta är 

även tänkt att skapa en förståelse för varför slutkundpriserna på el ökat de senaste åren då 

medierna ifrågasatt om de höga elpriserna verkligen är motiverade från elhandelsföretagens 

sida eller om de tar ut ett för högt slutkundpris.       

6.4.1 Oljepris och inflation 

Många priser följer konsumentprisindex (KPI) så även elspotpriset. Enligt figur 12 nedan, 

med statistik hämtat från SCB, har inflationen i Sverige i snitt legat mellan 0,4 och 3,69 

procent per år under åren 2000-2008. En viss samvariation av slutkundpriserna och avtal om 

rörlig pris med inflationen har framgått vid en procentuell jämförelse från år till år av både 

inflationen och slutkundpriset på treårsavtal och rörligt pris som gjorts i denna studie. 

Samvariationen är dock inte speciellt tydlig och därför presenteras i detta avsnitt i stället 

oljeprisets förändring över tiden mer ingående. 

 

                                                 
62 http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Prisbildning-
%20och%20konkurrens%20på%20elmarknaden.pdf, hämtad 2008-11-30 
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Källa: Data från SCB. 

 

Det finns ett antal faktorer som påverkar inflationen och en av dessa förutom räntor är 

oljepriset. Oljepriset har även en mer direkt inverkan på elpriset på spotmarknaden än 

inflationen har, då vissa delar av elkraft produceras genom kolkraftverk som är beroende av 

fossila bränslen i produktionen. I t.ex. Tyskland, Polen och Finland utgör fossilbaserad 

värmekraft den största produktionsteknologin.63  

 
Figur 13 Oljeprisets utveckling jämfört med elprisets utveckling (spotpris och forwardpris 3 år). 

 

Källa: Data från Riksbanken och Nord Pool, egen bearbetning. 

 

                                                 
63 Energimarknadsinspektionen, rapport ER 2006:13 

Figur 12 Inflation i Sverige mellan 2000-2008. 
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Av Figur 13 går det att utläsa att oljepriset och forwardpriset haft en liknande prisutveckling 

under åren 2005-2008. Observera att oljepriset i SEK/fat utläses från diagrammet på den 

vänstra axeln och elspotpriset och forwardpriset på treårskontrakt i öre/kWh utläses på den 

högra axeln för att förtydliga att det föreligger en samvariation. Då marginalprissättningen på 

elbörsen bestäms av det dyraste produktionsslaget, kolkraft, innebär ett stigande oljepris ett 

högre elspot- och terminspris vilket tydligt framgår av figuren ovan.  

 

Vilken nivå oljepriset i framtiden kommer att ligga på är rena spekulationer men faktum är att 

oljepriset för tillfället sjunkigt rejält i förhållande till vad ett fat kostade i somras. På E24:s 

hemsida publicerades det per den 6:e oktober i år, i sammandrag, att oljepriset under oktober 

föll till den lägsta nivån på nära fyra år. För ett fat amerikansk råolja får man nu betala 

omkring 43 dollar och 50 cent. Oljepriset har fallit mer än 100 dollar per fat sedan i juli då 

priset toppade på 147 dollar.64  

6.4.2 Utsläppsrätter 

Elmarknadsinspektionen vid Statens Energimyndighet fick av regeringen i uppdrag att 

analysera elmarknadens funktionssätt med tonvikt på konkurrens och prisbildning.65 Samtliga 

av de intervjuade företagen i Elmarknadsinspektionens rapport anser att; ”förklaringen till de 

höga elpriserna vi ser idag beror på marknaden för utsläppsrätter”. Systemet med 

utsläppsrätter bedöms kunna bidra med en 35 % ökning av priset jämfört med tidigare. 66  

 

Handeln med utsläppsrätter infördes 2005 för att begränsa handeln och därmed 

elproduktionen med fossila bränslen. Utsläppsrätterna köps och används för rätten att släppa 

ut koldioxid och handeln syftar till att bevara miljö. Handeln med utsläppsrätter har direkt 

påverkat priserna på elmarknaden Nord Pool. Dagspriserna på Nord Pool har ökat efter 

införandet med ett prispåslag på ca 10 öre/kWh, (fram till och med 2007-03-01) vilket har 

bidragit till ökade slutkundpriser (exakta siffror finns ej tillgängliga).67 Elproducenter som 

Vattenfall, Fortum och E.ON sägs däremot ha tjänat på utsläppsrätterna då de själva 

producerar el genom kärn- och vattenkraft som inte släpper ut koldioxid. Priserna på 

                                                 
64 http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_762763.e24, besökt 2008-12-20 
65 Regeringsbeslut M2005/5153/3 
66 Energimarknadsinspektionen, rapport ER 2006:13 
67 http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_35195.e24, besökt 2008-11-30 
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utsläppsrätter förväntas öka under 2008 vilket de svenska slutkunderna för el får betala i form 

av ökade elpriser.68 

 

Det finns en stark koppling mellan utsläppshandeln och elterminshandel på Nord Pool. Detta 

är väldigt tydligt beskrivet bl.a. i en rapport av Energimarknadsinspektionen från år 2005 som 

undersöker konkurrens, prissättning och prispåverkande faktorer på elpriserna som handlas på 

råkraftsmarknaden. Där kommer det fram att det finns ett direkt linjärt damband mellan nästa 

års eltermin (ENOYR-”nästa år”) och priset på utsläppsrätter för innevarande år. Sambandet 

illustreras nedan i två diagram för åren 2006 och 2008. De övre kurvorna i Figur 14 och 15 

visar elterminkontrakten ett, två och tre år framåt och de undre kurvorna visar 

utsläppsrättshandeln med terminskontrakt för innevarande år och två år framåt. 

 
Figur 14 2006 års terminspriser (EUR/MWh) på ett-, två- och treårsterminer elenergi och terminspriset 

(EUR/EUA) på innevarande år plus ett- och tvåårs kontrakt på utsläppsrätter. 

 

Källa: Data från Nord Pool per 2006-12-31, egen bearbetning. 

  

År 2006 går det att t.ex. handla ett forwardkontrakt för 3 år framåt som motsvaras av 

ENOYR-09 i Figur 14 vilket är det inköpspris för elhandlarnas treårsavtal till slutkunderna 

som beskrivits tidigare i empirin. På samma sätt finns terminshandel för utsläppsrätter t.ex. 

två år framåt som motsvaras av EUADEC-08 i Figur 14. Det framgår mycket tydligt av både 

Figur 14 och 15 att handeln med utsläppsrätter som startade 2005 har en direkt påverkan på 
                                                 
68http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fmenusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyhete
r%26ArticleID%3D2007%255C07%255C06%255C10962, besökt 2008-11-30 
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handeln med elterminer. Detta samband visas även i en rapport från 

Energimarknadsinspektionen där sambandet mellan ett kontrakt på EUADEC har ett 1/1 

förhållande med ett kontrakt på ENOYR nästföljande år. Alltså samvarierar årets 

utsläppsrättshandel med nästkommande års elterminshandel.69 

 
Figur 15 2008 års terminspriser (EUR/MWh) på ett-, två- och treårsterminer elenergi och terminspriset 

(EUR/EUA) på innevarande år plus ett- och tvåårs kontrakt på utsläppsrätter. 

 

Källa: Data från Nord Pool per 2008-12-11, egen bearbetning. 

 

Om en elhandlare, t.ex. Vattenfall, skall köpa el till kunder som tecknar treårsavtal 2008 är det 

forwardpriset för 2011 (ENOYR-11) som gäller i figuren ovan. Samma princip gäller för avtal 

om ett respektive två år. Utsläppsrätterna har ökat i pris sedan införandet 2005. Mellan år 

2005 och 2007 delades det ur gratis utsläppsrätter under en testperiod vilket bidrog till väldigt 

låga priser på utsläppsrätter.70 Den nya handelsperioden som inleddes 2008 började med 

betydligt högre priser där priset för en utsläppsrätt låg på ca 24 EUR, vilket framgår av 

figuren ovan. I slutet av året har priset däremot sjunkigt något och kostade i november 2008 

ca 18 EUR.   

                                                 
69 Energimarknadsinspektionen, rapport ER 2006:13 
70http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fmenusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyhete
r%26ArticleID%3D2007%255C07%255C06%255C10962, besökt 2008-12-12 
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6.4.3 Hydrologisk balans  

Hydrologisk balans är fyllnadsgraden i alla vatten- och snömagasin för kraftproduktion i 

förhållande till normal nivå. Den bestämmer vilken tillgång till vattenkraft som kommer att 

finnas.71 Vattennivån kan vara olika från år till år men många produktionsanläggningar har 

kapacitet att hålla lager av vattenmagasin så att de vid torrår har de möjlighet att jämna ut 

produktionen av elenergi. Hydrologisk balans och spotpriset har en negativ korrelation. Vid 

torrår tenderar spotpriset att öka då produktionen av vattenkraft minskar och vice versa. Vid 

ett normalår är produktionen i Norden upp emot 200 TWh, vid ett våtår 250 TWh och vid ett 

torrår ner mot 150 TWh.72 Balansen mäts i TWh i förhållande till ett normalår där balansen är 

noll. När det är torrt innebär detta att det är ett underskott i den hydrologiska balansen som 

t.ex. under sommaren 2006 då det var ett underskott på mellan -35 TWh och -20 TWh i 

förhållande till ett normalår73 som därmed bidrog till högre spotpriser vilket även framgår av 

figuren nedan. 

 

Antaganden om framtida nivå på den hydrologiska balansen är svårt då antaganden om torr- 

respektive våtår är helt slumpmässig enligt SMHI. Däremot går det att uppskatta hur 

spotpriset skulle påverkas beroende på om 2009 skulle bli ett torr- eller våtår då vi vet att 

korrelationen är negativ.       

 
Figur 16 Hydrologisk balans i TWh och elspotpris i öre/kWh under 2006-2007.  

                                                 
71 Elmarknadsrapport 2007-01-09, E.ON energihandel Nordic 
72 Energimarknadsinspektionen, rapport ER 2006:13 
73 Elmarknadsrapport 2007-01-09, E.ON energihandel Nordic 
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Källa: Data från en rapport från E.ON, egen bearbetning. 

 

Figur 16 illustrerar den negativa korrelationen mellan spotpriset och den hydrologiska 

balansen. År 2006 var ett torrår och då var spotpriset högt och år 2007 var ett våtår och 

spotpriset lägre. Detta samband har historiskt sett visat sig stämma bra med figuren ovan. 

Observera att hydrologisk balans läses i TWh på den högra axeln i figur 16 och spotpriset i 

öre/kWh på den vänstra axeln.     
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7 Analys 

I kapitlet analyseras Vattenfalls trygghetsavtal med hänsyn till den teori som presenterats 

tidigare om prisgaranti och omteckningsrätt. Teoretiska resonemang och påståenden kommer 

att jämföras med de empiriska resultat som framkommit i undersökningen. Teori och empirisk 

data jämförs med makroekonomiska faktorer på marknaden för att härleda effekter av 

införandet av prisgaranti och omteckningsrätt. Slutligen analyseras om förändringar på 

marknaden kan ha påverkat marginalerna för elaktörer. 

7.1 Vattenfalls Trygghetsavtal och ekonomisk teori 

Ekonomisk teori har visat att prismatchning kan ge upphov till indirekt högre marknadspriser 

och även reducera konkurrensen på marknaden där de appliceras. Förutsättningarna för detta 

hävdar forskare är att alla kunder har perfekt information om marknadens priser, homogena 

produkter. Enligt resultat från experimentella studier som gjorts om prismatchning, kan 

kostnaderna för konkurrenterna vara symmetriskt sväll som asymmetriska.  

 

Teoretiska modeller som beskrivits skulle kunna liknas med den svenska 

elhandelsmarknaden. Det blir här viktigt att hålla isär elproduktionsmarknaden och 

elhandelsmarknaden. Vattenfall som integrerat företag agerar på båda marknaderna vilket gör 

att de skiljer sig något från övriga elhandlare då detta bidrar till att de blir ett 

lågkostnadsföretag. Det är också bara för integrerade företag som det innebär en hög fast 

kostnad att investera i anläggningar och teknologi för att producera elkraft. Elhandlare i sig 

har ingen hög fast kostnad att gå in på marknaden. I och med elpriskollen där det går att 

jämföra alla elhandlares priser får vi anta att information om marknadens priser finns 

tillgänglig. Elenergi kan antas vara en homogen vara och kostnaderna för att köpa el antas 

vara desamma för alla, integrerade eller ej. Det finns alltså likheter med marknaden som 

beskrivs i teorin och med elmarknaden vilket innebär att Vattenfalls prisgaranti kan leda till 

prisökningar på slutkundpriser. Däremot har vi inte funnit belägg för att detta ska vara fallet 

när slutkundpriserna på treårsavtal studerats före och efter införandet. Trots att det gått två år 

sedan införandet har inga prisökningar, som kan härledas till införandet av prisgaranti, kunnat 

upptäckas. Det svåra med teorin är att det inte finns någon tidsaspekt för hur länge det skulle 

ta för dessa prisökningar att ta effekt på en marknad med prisgaranti. Detta innebär att det i 

framtiden fortfarande kan uppstå dessa effekter på slutkundpriser.    
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Signaleringsteori visar på att prisgaranti inte leder till konkurrenshämmande effekter där 

istället prisgaranti ses som en signal till oinformerade kunder att företaget är ett lågpris- och 

lågkostnadsföretag. Förutsättningen för att denna teori ska stämma är även att information om 

marknaden innebär krångelkostnader och företagen är heterogena på ett sätt som reflekteras i 

variationen av deras optimala priser. Vattenfall som integrerat företag får antas vara ett 

företag som åtnjuter stordriftsfördelar inom både vatten- och kärnkraftsproduktionen där 

större fasta kostnader för anläggningar och affärssystem redan finns investerade och företaget 

kan ur den bemärkelsen ses som ett lågkostnadsföretag. Det har även framkommit i andra 

rapporter att Vattenfall kan ses som ett lågkostnadsföretag. Information om elpriser finns 

tillgänglig för kunderna men frågan är om kunderna hittar denna information eftersom så pass 

många fortfarande har den dyraste avtalsformen, tillsvidarepris (40 % år 2007). Detta tolkar vi 

som att kunder inte tar sig tid att undersöka marknaden eller vilken elhandlare som har lägsta 

pris. I och med detta antas det till viss del finnas krångelkostnader. Företagens prisstrategi är 

lättöverskådlig då annonserade priser och faktiska priser antas vara desamma. Företagen är 

skyldiga att rapportera sina faktiska priser varje vecka till Energimarknadsinspektionen och 

det är även dessa priser som är tillgängliga för konsumenter. Huruvida Vattenfall haft lägre 

slutkundpriser före införandet av prisgaranti i Trygghetsavtal har framgått av insamlad data i 

denna studie.  

 

I figur 5 och 6 syns det att Vattenfall före introduktionen haft högre priser på treårsavtal än 

många andra konkurrenter som dessutom enbart är elhandlare. Efter introduktionen blir det 

tydligt att Vattenfall sänkt slutkundpriset och har erbjudit avtal med lägst pris på marknaden. 

Av figur 7 framgår det att Vattenfall haft lägst pris på marknaden jämfört med 

medelslutkundpriset för alla elhandlare som erbjuder treårsavtal från juni 2006 till november 

2008 (oavsett vilken schablonförbrukning som jämförts med). Övriga företag på marknaden 

har inte sänkt sina priser och detta skulle kunna tyda på att de har högre kostnader för att 

avvika från sina optimala priser (bl.a. för att de inte är integrerade) och därför skulle detta 

kunna medföra ett lägre genomsnittspris på elmarknaden enligt teorin om signalering.  

 

Den tydliga prisstrategiförändringen från Vattenfalls sida skulle enligt teorin om signalering 

kunna tolkas som att Vattenfall vill sända en signal till oinformerade kunder att de är både ett 

lågkostnads- och lågprisföretag. Övriga företag på marknaden som inte är lågkostnadsföretag 

och inte erbjuder prisgaranti kommer då enligt teorin att i stället differentiera sig för att inte 
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tappa kunder. Det har blivit vanligt att elhandelsföretag marknadsför sig som bra miljöval 

eller att vinsten går till välgörande ändamål o.s.v. vilket skulle kunna vara en indikation på att 

denna teori stämmer. Även Bertrandmodellen menar att företagen måste differentiera sina 

produkter på marknaden för att kunna motstå priskonkurrens.  

                  

Omteckningsrätt har liknats med ångerrätt i ekonomisk teori och ger kunden ett mervärde 

genom att tillåta denne teckna om sitt elavtal om priserna skulle sjunka. I ångerteori behandlas 

skillnaden mellan upplevd nytta vid val mellan ett alternativ över ett annat. Omteckningsrätt 

som erbjuds i Vattenfalls Trygghetsavtal antas här minska den ånger som kan uppstå i och 

med att inte ha valt ett alternativ över det andra då kunden kan välja det alternativ med högre 

upplevd nytta (ett lägre slutkundpris) vid ett senare tillfälle. Att erbjuda omteckningsrätt ger 

Vattenfall konkurrensfördelar enligt ekonomisk teori. Däremot, vid utnyttjandet av 

omteckningsrätt i Vattenfalls Trygghetsavtal, nollställs treårsavtalet och detta kan ses som en 

konkurrenshämmande egenskap då kunden blir bunden i tre nya år och det då sker en slags 

inlåsning.  

7.1.1 Slutkundpriserna efter introduktionen av Tryg ghetsavtal 

Vattenfalls slutkundpris på treårsavtal låg i januari 2006 på ca 41 öre/kWh och sänktes från 

maj till juli med ca 5 öre/kWh medan medelslutkundpriserna på treårsavtal låg kvar på samma 

nivå som tidigare, t.ex. var priset ca 51 öre/kWh för en schablonförbrukning på 5 000kWh. 

Därefter har Vattenfalls Trygghetsavtal haft ett i stort sett ökande slutkundpris som i oktober 

2008 låg på nära 66 öre/kWh och medelslutkundpriserna har följt samma ökande trend och 

låg i oktober 2008 på ca 75 öre/kWh (5 000kWh). De senaste månaderna, i slutet på 2008, har 

däremot Vattenfalls slutkundpriser minskat igen till en nivå på endast ca 4 öre/kWh mer än 

det slutkundpris som de hade i maj 2006, samma trend gäller medelslutkundpriserna.      

 

Vattenfall håller sitt löfte om lägsta pris på treårsavtal gällande sina Trygghetsavtal från 

införandet 2006 fram till dagens datum. Övriga slutkundspriser (medelpris på treårsavtal för 

alla elhandlare) har följt terminsprisets utveckling från 2006 till 2008 och är på en högre nivå 

än Vattenfalls slutkundpris. Det har därmed inte funnits anledning att tro att det skett några 

omotiverade höjningar av slutkundpriser utifrån resultaten i denna studie. Däremot har 

terminspriset ökat under åren men anledningarna till detta analyseras senare och beror på 

makroekonomiska faktorer. Det är alltså lägre priser, från den berörda aktören, som blir 

resultatet efter införandet av prisgaranti på marknaden.   
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7.1.2 Trygghetsavtalens effekt på konkurrens 

Tryggetsavtalen skapar en viss inlåsningseffekt på dess kunder eftersom avtalstiden förnyas 

om de väljer att teckna om avtalet under löptiden. Priset på el fluktuerar kraftigt upp och ner 

mellan åren och sannolikheten är hög för att kunden inom tre år observerar ett lägre pris än 

det pris kunden tecknat avtalet till från början.  

 

Genom att garantera kunden lägsta pris elimineras det främsta incitamentet att byta 

elhandlare, nämligen prisskillnaden mellan aktörer. Antalet elhandelsaktörer på Nord Pool har 

reducerats de senaste åren och skulle kunna härledas till Vattenfalls införande av prisgaranti 

som garanterar lägsta pris på marknaden. En aktör som konstant erbjuder lägst pris kommer så 

småningom skrämma bort andra aktörer från marknaden som därefter har möjlighet att höja 

priset. Underprissättning kallas det när företaget har negativa marginaler och gör förluster i 

syfte att skrämma bort konkurrensen från marknaden. Denna såkallade underprissättning är 

enbart trolig om företaget är integrerat med flera produktionsområden och därmed har 

möjlighet att balansera intäkter och kostnader internt. Vi har inte funnit några bevis i denna 

studie för att just Vattenfalls införande av prisgaranti bidragit till att det blivit färre aktörer på 

marknaden, men det är troligt att Vattenfall med sin storlek och ambition att växa i alla fall 

varit delaktig i en del uppköp vilket minskat antalet aktörer. 

 

Omteckningsrätt skulle kunna bidra till att elkunder är villiga att teckna upp sig på längre 

avtalstider än innan, vilket skulle locka kunder som egentligen letar efter andra avtalsformer. 

Detta skulle då innebära att Trygghetsavtal, i och med omteckningsrätt, blir intressant för nya 

kundgrupper som tidigare aldrig bundit upp sig på tre år eller mer. Enligt intervju med 

informationsansvarige Erik Sundström på Vattenfall har antalet nytecknande kunder som 

anslutit sig till Trygghetsavtal ökat sedan introduktionen. Dessutom visar statistik från SCB 

att andelen kunder på treårsavtal har ökat något mellan 2006 och 2007. Vattenfall påstår att 

siffror som bekräftar att kunder som tecknat Trygghetsavtal ökat inte är offentlig handling, så 

därför har inte vi kunnat visa på en ökning av Vattenfalls marknadsandel av slutkunder som 

tecknat dessa avtal. Det innebär att effekten på konkurrensen i dagsläget inte har kunnat visas 

empiriskt i denna studie, det finns endast små indikationer så som minskande antal aktörer 

som kan tyda på sådana effekter. Däremot finns stöd i enlighet med ekonomisk teori för att 

Trygghetsavtalets utformning anses vara av konkurrenshämmande karaktär.  
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7.2 Marginalernas förändring 

Genom att studera och analysera hur företagens marginaler ser ut kan vi lättare se om 

Vattenfall tar ut något överskott genom pålägg på priset och gör några vinster på 

elproduktionen. Vi har vid beräkningen av marginaler antagit att alla elhandlare handlar el till 

det terminspris som handlas på Nord Pool.  

 

I den empiriska delen av uppsatsen visar diagrammen tydligt när Vattenfall introducerar 

prisgaranti och omteckningsrätt på elmarknaden i Sverige. Marginalerna sjunker 7-8 

procentenheter och Vattenfall ligger i snitt 15-20 procentenheter under konkurrenterna. Innan 

introduktionen av Trygghetsavtal var Vattenfalls marginaler på treårsavtal liknande Fortum 

och E.ONs marginaler, de två andra stora integrerade företagen. Däremot hade Vattenfall 

innan införandet av Trygghetsavtal högre marginal än både Storuman Energi och 

Kraft&Kulturs marginaler trots att Kraft&Kultur många gånger inte haft så pass mycket lägre 

slutkundpris. Detta visar på det som sagts innan att integrerade företag kan ta ut högre 

marginaler än vanliga elhandlare. Dessutom bekräftas ännu en gång att Vattenfall förändrat 

sin prissättningsstrategi i och med införandet av Trygghetsavtal.  

 

Vattenfalls marginaler, enligt denna studie, ligger som lägst mellan 5-10% på 

Trygghetsavtalen vilket innebär att de inte verkar göra några direkta förluster på dessa avtal. 

Det verkar finnas ytterligare utrymme för Vattenfall att underprissätta. Dessutom framgår det 

av den empiriska studien att övriga elhandlare som jämförts med också skulle kunna ha 

möjlighet att skära ner på marginalerna. Anledningen att de inte gör detta kan vara att de inser 

att de inte skulle tjäna på detta då Vattenfall har möjlighet att skära ännu mer i sina marginaler 

om de skulle vilja. Det är bara att konstatera att elhandlarna enligt denna studie verkar göra 

stora vinster på treårsavtal. Däremot har ingen undersökning gjorts av företagens totala 

rörelsemarginaler och rörelseresultat vilket kanske säger mer om hur starka de är ekonomiskt.         

7.3 Makroekonomiska faktorer och terminspriser 

Tidigare har nämnts att spotpriset och terminspriset på Nord Pool påverkas av ett antal olika 

faktorer. Enligt Energimarknadsinspektionen så är de faktorer som är mest betydelsefulla för 

påverkan på elpriser på Nord Pool hydrologisk balans (fyllnadsgrad på vatten- och 

snömagasin), produktion, kraftutbyte med övriga länder i Europa, råvarupriser samt 
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utsläppshandeln.74 Ojlepris, handel med utsläppsrätter och hydrologisk balans kommer här att 

analyseras närmare. Dessa faktorer kommer i detta kapitel att utgöra grunden för en analys av 

en förändring av slutkundpriset.  

 

En statistisk analys av dessa faktorers korrelation mellan varandra har gjorts i 

statistikprogrammet MINITAB, resultatet presenteras i appendix 1 och visade sig stämma 

med tidigare rapporter från bl.a. Energimarknadsinspektionen. Resultatet av analysen visar att 

det finns en relativt hög positiv korrelation mellan terminspriset på tre års forwardkontrakt 

och handeln med utsläppsrätter (0,639) och oljepriset (0,932) och en hög negativ korrelation 

mellan hydrologisk balans och spotpriset (-0,785). Dessa samband framgår även i den 

empiriska delen av uppsatsen. I figur 14 och 15 framgår sambandet mellan EUADEC och 

ENOYR tydligt, i figur 16 syns sambandet mellan hydrologisk balans och spotpriset och i 

figur 13 sambandet mellan oljepris och terminspris.   

 

På terminsmarknaden finns redan handel med terminskontrakt för flera år framåt. Intressant 

med dessa terminspriser är att de speglar marknadens förväntningar om framtiden. Det är 

viktigt att förstå att förändrade slutkundpriser oftast är framkallade av förändrade 

förutsättningar på elhandelsbörsen som därmed påverkar förväntningar om framtida elpriser 

och alltså i slutändan påverkar terminspriserna. Detta bekräftas genom att korrelationen (rxy) 

mellan medelslutkundpriset (5 000kWh) och terminspriset på tre års forwardkontrakt 

(ENOYR) är väldigt hög (0,941). Det framgår även att Vattenfalls Trygghetsavtal har en hög 

korrelation med terminspriset (0,886), oljepriset (0,896) och handeln med utsläppsrätter 

(EUADEC) (0,736) antagligen för att oljepriset och EUADEC också har en hög korrelation 

med terminspriset som slutkundpriserna är beroende av.  

 

Även EUADEC och oljepriserna har en hög korrelation (0,762) och det är inte helt otänkbart 

att de skulle kunna ha ett samband då priset på utsläppsrätter till viss del kan vara beroende av 

priset på olja i och med att olja är en produkt som används vid kolkraftsproduktion där 

koldioxid släpps ut.  

                                                 
74 http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Prisbildning-
%20och%20konkurrens%20på%20elmarknaden.pdf, hämtad 2008-11-30 
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7.3.1 Makroekonomiska faktorers effekt på slutkundp ris 

Prisutvecklingen de senaste två åren på terminspriset är att det som mest legat på 58 öre/kWh 

i juni 2008 och som minst har det varit ca 34 öre/kWh i januari 2006, däremot är det på väg 

ner och låg under december 2008 på ca 40 öre/kWh alltså endast 6 öre högre än för två år 

sedan. Medelslutkundpriset (5 000kWh) har under samma period max legat 22 öre/kWh över 

terminspriset, i oktober 2008 och som lägst var det 8,2 öre över terminspriset, i mars 2006. 

Vattenfalls slutkundpris har som mest legat 13 öre/kWh över terminspriset, i oktober 2008 

och som lägst låg Vattenfalls slutkundpris och terminspriset på samma nivå (ca 58 öre/kWh), i 

juni 2008. Totalt sett fram till december 2008 har både terminspriset och slutkundpriset ökat 

något, men bortser man från de senaste tre månaderna år 2008 så är skillnaden mellan 

terminspriset i januari 2006 och fram till september 2008 att det är 21 öre/kWh högre, 

medelslutkundpriset är 41 öre/kWh högre än det var i januari 2006 och Vattenfalls 

Trygghetsavtal är ca 31 öre/kWh högre än det var då.         

 

Införandet av utsläppsrätter 2005 har gjort att bl.a. terminspriserna på forwardkontrakt tre år 

framåt har ökat på Nord Pool. Därmed har detta bidragit till att medelslutkundpriserna på 

treårsavtal ökat i samma takt. Vattenfalls slutkundpris följer också terminspriset, men på en 

lägre prisnivå än medelslutkundpriserna. I figur 7 framgår det att det i slutet på 2008 skett en 

dramatisk sänkning av samtliga elpriser. Oljan sjunk den senaste tiden till rekordlåga nivåer 

och likaså har terminspriset på utsläppsrätter sjunkigt under senare delen av 2008. Här syns 

genast hur pass känsliga slutkundpriserna är för förändringar av makroekonomiska faktorer. 

Förutom det beroendeförhållande Vattenfall har med konkurrenternas prissättning, genom att 

de lovat att matcha marknadens lägsta pris på treårsavtal, tycks Vattenfalls pris på 

Trygghetsavtal efter introduktionen vara i stort sett beroende av terminsprisets utveckling. 

Konkurrenterna är därmed också självklart beroende av terminspriset vid prissättning till 

slutkund.        
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8 Slutsats 

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att empiriskt undersöka om introduktionen av 

prisgaranti och omteckningsrätt påverkat elmarknaden genom en förändring av företagens 

slutkundspriser. Klausulerna prisgaranti och omteckningsrätt återfinns endast Vattenfalls 

Trygghetsavtal som tecknas över tre år. Trygghetsavtalen avser alltid fast elpris som sätts till 

den lägsta noteringen på marknaden samma vecka som avtalet tecknas. Eventuella 

slutkundprisförändringar som skett efter införandet har särskilts från förändringar orsakade av 

makroekonomiska faktorer för att lättare identifiera Vattenfalls prissättningsstrategi vid 

introduktionen av avtalen.  Ekonomisk teori har även analyserats för att hitta förväntade 

effekter på marknaden av att introducera prisgaranti och omteckningsrätt, som sedan har 

jämförts med de empiriska resultaten från vår undersökning. Här nedan besvaras kort 

frågeställningarna som uppkom i början av uppsatsen. 

 

1.1 Vilka effekter på elmarknadens slutkundpriser har Vattenfalls Trygghetsavtal 

medfört? 

 

Resultatet av studien visar att Vattenfalls slutkundpriser på treårsavtal sänkts kraftigt i 

samband med introduktionen av nya klausuler i Trygghetsavtalen. Vattenfall lovade att 

matcha marknadens lägsta pris på treårsavtal och det löftet har de hållit under den perioden 

som undersökts, januari 2006 – december 2008. Konkurrenternas slutkundpriser har inte 

förändrats efter introduktionen vilket tyder på att Vattenfalls prisstrategi skiljer sig från övriga 

konkurrenter.  

  

1.2 Hur har Vattenfalls marginaler på treårsavtal förändrats sedan införandet av 

Trygghetsavtal?  

 

Vattenfalls marginaler sjönk långt under konkurrenternas marginaler vid införandet av 

Trygghetsavtal och detta kan enligt ekonomisk teori tolkas som underprissättning mot 

elmarknaden för att öka marknadsandelar och eventuellt slå ut mindre aktörer.  

 

1.3 Vilken effekt har makroekonomiska faktorer på slutkundpriserna? 
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Det har framkommit att alla slutkundpriser på treårsavtal i högsta grad är beroende av 

inköpspriset på treårsterminer men att Vattenfalls prissänkning inte berodde på förändringar 

på elbörsen utan var en ren prisstrategiförändring. Terminspriserna har ett linjärt samband 

med både oljepriser och priser på utsläppsrätter, dessutom påverkas spotpriserna av den 

hydrologiska balansen. Det som påverkar elpriserna på Nord Pool påverkar även i hög grad 

hur elhandlarna prissätter sina slutkundpriser på el. Terminspriset har ökat de senaste två åren, 

bortsett från de sista månaderna år 2008 då det minskat och ligger ungefär på samma nivå 

som för två år sedan, och medelslutkundpriserna på treårsavtal och slutkundpriset på 

Vattenfalls Trygghetsavtal har därmed följt samma ökande trend, men med samma undantag 

de senaste månaderna.    

 

Elmarknadens sammansättning kan liknas med de förutsättningar som ska gälla i ekonomisk 

teori för att prisgaranti ska leda till konkurrenshämmande effekter. Vissa egenskaper i 

Vattenfalls nya avtal så som inlåsningseffekter och att prisgaranti sker automatiskt utan 

krångelkostnader stämmer också överens med dessa antaganden som ska vara uppfyllda. 

Däremot har det inte visat sig i denna studie att Vattenfalls avtal bidragit till sekventiella 

höjningar av slutkundpriset eller minskad konkurrens. En viss ökning av slutkundpriset har 

skett men detta har visat sig bero på makroekonomiska faktorers påverkan på terminspriset 

snarare än på Vattenfalls nya prisstrategi. Teorin om signalering innebär att 

lågkostnadsföretag i stället använder prisgaranti för att skicka signaler till oinformerade 

kunder att de är lågprisföretag och att detta då inte bidrar till konkurrenshämmande effekter. 

Analyseras resultatet av den empiriska undersökningen på slutkundpriser så verkar denna 

teori om signalering stämma bättre i Vattenfalls fall än teorier som menar att prisgaranti är 

konkurrenshämmande. Tidigare studier har funnit Vattenfall vara ett lågkostnadsföretag och 

enligt vår analys och empiriska undersökning har vi även funnit att Vattenfall borde kunna 

klassificeras som ett lågprisföretag med bakgrund till förändringen av deras prisstrategi på 

treårsavtal.  

 

Viss ekonomisk teori hävdar att produktdifferentiering är ett sätt att komma ifrån 

priskonkurrens och ett sätt att skicka lågprissignaler till kunderna på marknaden. Vattenfall 

har genom Trygghetsavtalet differentierat sig genom två tilläggsklausuler och även signalerat 

kunder om att de är ett lågprisföretag. Det som kan tänkas hända på elmarknaden i framtiden 

kan vara att effekten av klausulerna dröjer, d.v.s. att det tar ett tag för övriga aktörer på 

marknaden att inse att de skulle kunna gynnas av att sätta högre priser. Då Vattenfall med de 
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nya klausulerna alltid kommer att matcha det lägsta priset på marknaden kan ingen av 

konkurrenterna vinna på en ”lägsta-pris-strategi” utan måste satsa på att erbjuda mervärde 

istället. 

 

Elhandlarna är från och med början på 2008 skyldiga att rapportera elpriser veckovis till 

energimarknadsinspektionen. Genom detta har nu konsumenter lägre krångelkostnader för att 

ta reda på information om elmarknaden genom Elpriskollen på internet. Det är dock svårt för 

konsumenter att jämföra prisnivån på elmarknaden mellan olika perioder, till skillnad från att 

jämföra vilken elhandlare som har lägst pris för tillfället, och det kräver dessutom mycket mer 

tid. Detta innebär att det skulle vara svårt att upptäcka en sekventiell höjning av elpriset i 

framtiden. Detta får antas vara en uppgift för Energimarknadsinspektionen och 

Konkurrensverket att ha uppsikt över.  

8.1 Bidrag till forskning och förslag till vidare f orskning 

Vi har bidragit med en empirisk undersökning om elavtal som innehåller egenskaper 

(prisgaranti och omteckningsrätt) som stämmer överens med delar inom ekonomisk teori där 

dessa leder till signifikant påverkan på priset som kan leda till hämmad konkurrens på 

marknaden där de appliceras. Minskar konkurrensen på marknaden är sannolikheten stor 

enligt ekonomisk teori att priserna sakta stiger på marknaden. Det finns ingen tidsaspekt med i 

teori om prismatchning vilket gör det svårt att bekräfta eller förkasta teorin då det fram till 

idag inte skett några sådana prisökningar till följd av dessa klausuler i Vattenfalls elavtal, men 

detta kan fortfarande ske i framtiden. Vi har även hittat visst stöd i denna empiriska 

undersökning att Vattenfalls prisgaranti har egenskaper som enligt en ekonomisk teori om 

signalering menar att lågkostnadsföretag kan använda prisgaranti som en signal till 

oinformerade kunder om att det är ett lågprisföretag. Vi hävdar här att det kan vara just det 

Vattenfall försöker göra med denna lågprisstrategi på Trygghetsavtal som infördes i juni 

2006, att skicka signaler till oinformerade kunder så att det bidrar till att fler tecknar 

Trygghetsavtal och marknadsandelarna ökar.       

 

Det skulle vara intressant att göra kundundersökningar eller fallstudier om hur slutkunderna 

upplevt förändringarna på elmarknaden och hur Trygghetsavtalet uppfattats. Vidare vore det 

intressant att undersöka marknadsklimatet med fokus på konkurrensen och analysera antalet 

återkommande kunder. Dessutom är det viktigt att fortsätta följa utvecklingen på 

slutkundpriser i förhållande till inköpspriserna på el för att kunna upptäcka eventuella 
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priskonkurrenshämmande signaler som t.ex. sekventiella höjningar av slutkundpriset utan att 

inköpspriset ökat i samma utsträckning. Det är endast treårsavtal som varit föremål för analys 

i denna studie och det skulle vara intressant att undersöka hur prisnivån ser ut på alla avtal för 

olika konkurrenter för att få en bättre helhetsbild av slutkundpriserna på elmarknaden.      
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Appendix 1 

Pearsons korrelation och p-värden 

Linjära samband mellan elspotpris, pris på vattenfalls trygghetsavtal, medelslutkundpris 
(5 000kWh), oljepris, handel med utsläppsrätter och hydrologisk balans 
Spridningsdiagram, utdrag från MINITAB : 
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Korrelationsmatris, utdrag från MINITAB 
p-värdet inom parentes 
 
                  terminspris ENOYR            Elspot  Vattenfall Trygghetsavtal 
Elspot                       0,064 
                            (0,767) 
 
Vattenfall Trygghetsavtal    0,631             0,565 
                            (0,001)           (0,004) 
 
Slutkundpris 5000kWh         0,836             0,201             0,579 
                            (0,000)           (0,347)           (0,003) 
 
Oljepris sek/fat             0,705             0,247             0,662 
                            (0,000)           (0,245)           (0,000) 
 
EUADEC                       0,323             0,131             0,585 
                            (0,123)           (0,542)           (0,003) 
 
Hydrologisk balans           0,228            -0,785            -0,338 
                            (0,285)           (0,000)           (0,106) 
 
                  Slutkundpris 5000kWh  Oljepris sek/fat         EUADEC 
Oljepris sek/fat             0,407 
                            (0,048) 
 
EUADEC                      -0,086             0,647 
                            (0,689)           (0,001) 
 
Hydrologisk balans           0,109            -0,116            -0,061 
                            (0,611)           (0,591)           (0,776) 
 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
               P-Value
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Linjära samband mellan elspotpris, pris på vattenfalls trygghetsavtal, medelslutkundpris 
(5 000kWh), oljepris, handel med utsläppsrätter ej hydrologisk balans 
Matris med Spridningsdiagram, utdrag från MINITAB :  
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Korrelationsmatris, utdrag från MINITAB 
p-värdet inom parentes 
 
                  terminspris ENOYR            Elspot  Vattenfall Trygghetsavtal 
Elspot                        0,313 
                             (0,087) 
 
Vattenfall Trygghetsavtal    0,886             0,536 
                            (0,000)           (0,002) 
 
Slutkundpris 5000kWh         0,941             0,369             0,882 
                            (0,000)           (0,041)           (0,000) 
 
Oljepris sek/fat             0,932             0,371             0,896 
                            (0,000)           (0,040)           (0,000) 
 
EUADEC                       0,639             0,288             0,736 
                            (0,000)           (0,116)           (0,000) 
 
 
                  Slutkundpris 5000kWh  Oljepris sek/fat 
Oljepris sek/fat             0,836 
                            (0,000) 
 
EUADEC                       0,454             0,762 
                            (0,010)           (0,000) 
 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
               P-Value 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till Erik Sundström, informationsans varig på Vattenfall i norden, 2007-

04-01 

 

Frågor 

 

1. Hur har antalet kunder förändrats sedan 2006? 

b) Finns det figurdata? Eller diagram med antalet kunder från 2006? 

2. Tecknas det fler 3 årskontrakt sedan sommaren 2006? 

3. Hur uppfattar ni att kunderna upplever omteckningsrätt och prisgaranti i era elavtal? 

4. Hur skulle ni beskriva Vattenfalls strategi på elmarknaden? 

5. Finns det framtida strategier för att nå, och vårda kunderna? 

 

SVAR: 

Skickat: Wed, 11 Apr 2007 16:54:58 +0200 

Från:  Erik.Sundstrom@vattenfall.com 

 

Hej  

Se nedan 

  

Mvh 

Erik Sundström 

   

1. Hur har antalet kunder förändrats sedan 2006? 

b) Finns det data? Eller kurva med antalet kunder från 2006? 

  

Denna information är ej offentlig för närvarande. Eventuellt kan vi återkomma i maj månad 

med en ungefär siffra 

  

2. Tecknas det fler 3årskontrakt sedan sommaren 2006? 

  

Ja 
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3. Hur uppfattar ni att kunderna upplever omteckningsrätt och prisgaranti i era 

elavtal? 

  

Positivt eftersom vi har en god kundtillströmning och inga negativa kommentarer 

  

4. Hur skulle ni beskriva Vattenfalls strategi på elmarknaden? 

  

Denna fråga är för generell att besvara. Ber dig att precisera frågan. 

 

Erik Sundström  

Vattenfall Sales Nordic  

Head of Communication 
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Bilaga 2 

 

Övrig e-mail kommunikation med Erik Sundström  

 

Skickat: den 30 augusti 2008 14:16 

Till:  Sundström Erik (VN S-K) 

 

Hej Erik, 

  

Nu har det gått en tid sen vi pratade sist, och jag tänkte nu fråga om siffrorna för 2007, 

gällande kundtillströmningen för trygghetsavtal, är offentliga samt be dig bifoga data om detta 

för vår magisteruppsats om elmarknaden i Sverige. 

  

Vi söker nu alltså data på nytecknade kunder för 2007, kunder på tillsvidarepris (upp/ned 

gång). Samt ev. annan relevant information om kunder och trygghetsavtal under 2007. 

  

Tack för din hjälp 

/Andreas Runnberg 

SVAR: 

Skickat: Fri, 19 Sep 2008 08:30:11 +0200 

Från:  Erik.Sundstrom@vattenfall.com 

 

Hej Andreas 

Tyvärr är dessa uppgifter ej publika.  

  

Vill ändå önska er lycka till med uppsatsen och har du andra frågor är du givetvis välkommen 

att ställa dom 

  

Mvh 

  

Erik Sundström  
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Bilaga 3 

 

E-mail kommunikation med Vattenfalls chef för privat försäljning i Sverige 

 

Skickat: den 17 december 2008 11:00 

Till:  Vattenfalls chef för privat försäljning i Sverige 

Ämne: Prisinfo till Magisteruppsats 

 

Hej, 

 

Jag är student på Stockholms Universitet och skriver magisteruppsats i företagsekonomi. 

Uppsatsen behandlar elmarknaden i Sverige med fokus på bl.a. Vattenfalls slutkundpriser på 

Trygghetsavtal som infördes sommaren 2006 och påverkan på konkurrens. 

 

Jag skulle behöva ta del av Vattenfalls jämförpriser/slutkundpriser per vecka på tre-årsavtalen 

för åren 2007 och 2008 om det går att ordna? (gärna i excel) 

 

Sedan undrar jag om du har möjlighet att svara på lite frågor ang. Vattenfalls 

prissättningsstrategi? 

 

Uppsatsen ska vara inlämnad den 12 januari och jag mailar gärna uppsatsen till dig när den är 

klar. 

 

Mvh Katya Johnston 

 

SVAR: 

Skickat: tisdag 2008-12-23 09:11 

Från:  Vattenfalls chef för privat försäljning i Sverige 

 

Hej 

 

Ursäkta att svaret dröjt något.  

(det har som vanligt varit mycket att göra dagarna innan jul) All information vi offentliggör 

beträffande trygghetsavtalet finns på vår hemsida. 
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Här finns historiska priser och övrig information. 

 

Frågor beträffande vår strategi ser vi som konfidentiella och besvarar inte. 

 

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp. Lycka till med uppsatsen. 

 

   

  

 


