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Sammanfattning	  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elområdesindelningen har påverkat företagen 

inom de olika elområdena. Elområdesindelningen trädde i kraft år 2011 då Sverige delades in 

i fyra olika elområden. Dessa fyra områden skapades för att det under vissa tidpunkter finns 

svårigheter att föra över elektricitet mellan områdena och innebär att elpriset kan variera 

mellan områdena. Efter elområdesindelningen har det visat sig att elområde fyra, placerat i 

södra Sverige, under vissa tidpunkter har haft högre elpriser än de andra tre elområdena. 

 

För att undersöka hur företag inom olika elområden har påverkats skickades ett frågeformulär 

ut till 62 företag, fördelat på alla fyra områdena. Företag med varierande energianvändning 

valdes ut för att skapa en bild av vilka typer av företag som främst har märkt av effekter av 

elområdesindelningen. Grundad teori har varit det övergripande metodvalet för denna studie 

och syftar till att datainsamlingen har varit öppen och till en början utan teoretisk referensram. 

Efter datainsamlingen har materialet sorterats efter mönster och likheter och därefter har 

teoritillämpning används. Analysen sker med hjälp av teorier om marknad, pris och 

konkurrens då detta visade sig vara ämnen relaterade till elområdesindelningen. 

Elområdesindelningen är en konsekvens av att elmarknaden är nordisk (och i förlängningen 

europeisk) och att den svenska marknaden gick från att vara en gemensam till fyra olika 

marknader kan påverka konkurrenssituationen inom landet.  

 

Ingen slutsats kan dras om att företag inom ett visst område inte märkbart påverkats av 

elområdesindelningen, men resultatet visar att för företag där elkostnaden utgör en liten andel 

av företagets kostnadsmassa verkar inte elområdesindelningen ha påverkat företaget i form av 

ökade eller minskade kostnader, ökad osäkerhet eller förmåga att överleva. För företag där el 

utgör en mer betydande del har dock företag mellan elområdena påverkats olika, där de flesta 

företag i elområde fyra har haft ökade produktionskostnader efter elområdesindelningen, 

medan företag i elområde ett och två inte påverkats av ökade produktionskostnader eller 

osäkerhetsfaktorer.  
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1	  Inledning	  
 
En välfungerande energimarknad är ett viktigt mål för Europeiska Unionen för att uppnå 

tillväxt och välfärd inom unionen. För att nå detta mål önskar EU skapa en gemensam 

energimarknad och genom att introducera konkurrens på elmarknaden hoppas man uppnå 

målet med en konkurrenskraftig och effektiv energisektor (European Commission, 2007, s. 5). 

En integrerad elmarknad ger konsumenter tillgång till fler företag som levererar el till 

konkurrenskraftiga priser, samt gör marknaden tillgänglig för alla elleverantörer. Tanken med 

en fullt integrerad marknad är att det skall leda till diversifiering och försörjningstrygghet 

(EU, 2013).  

 

År 2006 lämnade Dansk Energi in en anmälan till EU-kommissionen då Svenska Kraftnät1 

under vissa perioder begränsat export av elektricitet till Danmark. Svenska Kraftnät 

begränsade exporten till Danmark för att undvika elbrist i södra Sverige under dagar då det 

svenska stamnätet inte klarade av att transportera elektricitet från norra till södra Sverige 

(Energimarknadsinspektionen, 2012). Ett beslut fattades av EU-kommissionen, som ansåg att 

Svenska Kraftnät diskriminerade utländska kunder med den tidigare modellen då Sverige 

bestod av ett elområde, vilket resulterade i att Svenska Kraftnät i november år 2011 delade in 

Sverige i fyra elområden (Svensk Energi, 2012). Gränserna mellan elområdena är dragna där 

det finns flaskhalsar2 i det svenska stamnätet för elektricitet. I norra Sverige finns ett överskott 

på el, medan det i södra Sverige istället finns ett underskott. Denna gränsdragning innebär att 

elpriset kan vara olika i de olika elområdena, där elen i södra Sverige under vissa tidpunkter 

kan bli dyrare än i norr. I takt med att elnätet byggs ut och flaskhalsarna minskar kommer 

prisskillnaden mellan områdena att minska (Svenska Kraftnät, 2009).  

 

Vid elområdesindelningen fanns en stor oro bland flera aktörer. Redan innan indelningen 

trädde i kraft visste man att det sydligaste elområdet skulle få ett dyrare elpris, och ett 

räkneexempel visade då att en villaägare skulle få betala cirka 2000 kronor mer om året i 

Malmö jämfört med i Luleå (Dagens Nyheter, 2011). Flera elhandelsbolag valde att sluta 

teckna fasta elavtal i det sydligaste området innan indelningen, och något som oroade var att 

konkurrensen skulle kunna minska om elhandelsbolagen skulle välja att dra sig ur något 
                                                
1 Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som övervakar och ansvarar för stamnätet för el i Sverige. 
2 Flaskhalsar är passager i elnätet som hindrar flödet av elektricitet.  
2 Flaskhalsar är passager i elnätet som hindrar flödet av elektricitet.  
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elområde (Dagens Nyheter, 2010). Eon protesterade mot elområdesindelningen (Svenska 

Dagbladet, 2011) och Lunds Energi höll en kampanj och hade en tydlig åsikt om att de inte 

var nöjda med elområdesindelningen (Lunds Energi, 2012). Svensk Energi var kritisk när 

beslutet om indelningen fattades och menade att både upp emot nittio procent av elkunderna, 

och även basindustrin, riskerade att drabbas av högre elräkningar (Ny Teknik, 2010). Med 

uppdrag från regeringen har Energimarknadsinspektionen analyserat de fem första månaderna 

med den nya elområdesindelningen. Denna analys visar via spotpriset3 på elbörsen Nord Pool 

Spot att det uppstått prisskillnader mellan norra och södra Sverige. Prisskillnaderna varierar 

mellan olika månader, men under 80 % av tiden har det inte uppstått några skillnader alls 

mellan områdena. Priset har dock under vissa timmar varierat markant, under enstaka timmar 

med 114 öre per kWh mellan det södra elområdet och de övriga elområdena 

(Energimarknadsinspektionen, 2012).  

 

Snabba och stora förändringar i elpris kan skapa problem för samhället. Företag som 

förbrukar mycket elektricitet kommer alltid vara beroende av att kunna köpa el till 

marknadspriser, då självförsörjning innebär stora resurser och risker.4 Ökade energipriser kan 

medföra att företagen satsar på energieffektiviseringar, men ökade priser kan också leda till 

minskad investeringsvilja (Ny Teknik, 2013). Thollander (2008) har undersökt vägen till ökad 

energieffektivisering i svensk industri och menar att energiintensiva industrier påverkas mer 

av högre elpriser än vad icke-energiintensiva industrier gör. En högre elanvändning i 

kombination med stigande elpriser skapar en risk för minskad lönsamhet och försämrad 

konkurrens för den svenska industrin. Elektricitet är en viktig resurs för många företag och en 

skillnad i elpris kan komma att påverka dem. Att inte veta hur mycket elpriset kommer 

variera, eller när det kommer variera kan skapa en osäkerhet. Indelningen i elområden kan 

dessutom påverka företag på olika geografiska platser olika, vilket i sin tur kan påverka 

konkurrensen.  

 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken effekt elområdesindelningen har haft på 

företag inom de olika elområdena. Med utgångspunkt i detta syfte är frågeställningarna för 

denna uppsats: 

                                                
3 Spotpriset är elpriset på den nordiska elmarknaden, och bestäms timme efter timme baserat på tillgång och 
efterfrågan. 
4 Dessa resurser består av till exempel stora investeringar, och medföljande risker är bland annat 
produktionsstopp. 



 
 

 
 

3 

- På vilket sätt har elområdesindelningen påverkat företagen inom de olika elområdena?  

- Har dessa företag vidtagit några åtgärder för att minska sin elkonsumtion till följd av 

elområdesindelningen, och hur ser dessa åtgärder i så fall ut? 

- Hur viktig är elektricitet som resurs för olika typer av företag? 

- Hur relevant är elområdesindelningen och elpriser för företagen? 

	  
2	  Metod	  
 
Detta avsnitt beskriver metodval som är aktuella i denna studie. Först beskrivs det 

övergripande metodvalet som ligger till grund för studien; grundad teori. För att kunna 

undersöka hur företagen har påverkats av elområdesindelningen har olika typer av företag 

kontaktats inom de olika elområdena, och hur denna datainsamling gått till väga beskrivs 

närmare i detta kapitel.  

 
 
2.1	  Grundad	  teori	  
För att få en så öppen bild som möjligt av ämnesområdet har grundad teori använts som 

metodik till denna studie. Grundad teori bygger till stor del på att personen som utför 

undersökningen är öppen inför fenomenet som ska studeras, och inte låter undersökningen 

präglas av tidigare teorier. Då frågeställningarna till denna uppsats är relativt öppna gav 

grundad teori en möjlighet att under datainsamlingen vara relativt öppen, för att så 

småningom med hjälp av teori smalna ner ämnet. Teorin syftar till att undvika att data tvingas 

in i förutfattade meningar och att den som utreder inte ska pressa in sin uppfattning om 

verkligheten i sitt arbete. Detta är självklart ett idealtillstånd, eftersom alla i någon form har 

förutfattade meningar, eller förförståelse för fenomenet de studerar (Gustavsson, 1998, s. 9-

14). Utifrån grundad teori påbörjades datainsamlingen för att sedan analyseras efter 

återkommande teman. På detta sätt skapades så småningom en katalog av teman som 

beskriver fenomenet. Genom att utföra datainsamlingen så öppen som möjligt växte likheter 

och mönster fram som gjorde att teoritillämpning kunde ske efter att data hade samlats in. 

Något som kan vara problematiskt med denna metodik är dock att den inte kan användas för 

att bevisa samband, vilket medför att det finns en begränsning i att undersökningen blir 

situationsbunden, och det kan bli svårt att lyfta data till generell nivå (Gustavsson, 1998, s. 

31-35). Konsekvensen av detta metodval blir därför att resultaten av denna studie därför bara 

kan säga något om situationen som just de studerade företagen befinner sig i, och kan inte 

anses spegla generellt hur Sveriges företag påverkats av elområdesindelningen.   
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2.2	  Datainsamling	  
För att ta reda på hur företag på olika platser i Sverige påverkas behövde data samlas in från 

företag över hela landet, annars vore inte en jämförelse mellan de olika områdena möjligt. För 

att få en bild över hur situationen ser ut för olika företag valdes dessutom företag med 

varierande elanvändning ut, både elintensiva och icke-elintensiva företag finns representerade 

i studien. En elintensiv industri är ett företag som i sin helhet eller som en del av ett företag 

utgör en verksamhet som bedriver, och under de senaste tre åren har bedrivit, industriell 

tillverkning där det använts cirka 190 MWh el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av 

produktionen (Energimyndigheten, 2012). Om företagen märkt av elområdesindelningen i sin 

verksamhet borde det märkas tydligast på företag som förbrukar mycket elektricitet. På grund 

av detta har inga tjänsteföretag undersökts i denna studie, utan olika typer av 

tillverkningsindustrier som förbrukar mycket energi valdes ut. Från Statistiska centralbyråns 

årliga statistik för industrins energianvändning valdes fem olika typer av industrier ut för 

undersökningen: massa- och pappersbruk, kemisk produktion, plastvaruindustri, träindustri 

och övrig tillverkningsindustri. Massa- och pappersindustrin förbrukar uteslutande allra mest 

el, sedan kommer den kemiska industrin, efter det träindustrin, sedan plastvaruindustrin och 

sist den övriga tillverkningsindustrin som förbrukar minst elektricitet (Statistiska 

centralbyrån, 2012).   

 

I en frågeundersökning ställs i princip samma frågor till samtliga svarspersoner och frågorna 

ställs till ett urval ur en bestämd population (Esaiasson et al., 2007, s. 262). Urvalet av företag 

för undersökningen har gått till genom en sökning med begränsningen att företagen omsätter 

minst 50 miljoner och inte är försatta i konkurs. Sedan gjordes sökningen län för län för att 

slumpa företag inom de olika elområdena, och sedan skickades frågorna till företagen via 

mail. En sammanfattning av antal kontaktade företag, samt bortfall, visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av kontaktade företag. 

Antal kontaktade företag. 62 

Totala antalet svar. 14 

Antal som tackade nej till att delta. 4 

 

Fyra företag avstod från att delta i studien och tio företag svarade på frågeformuläret. Det 

fanns några olika anledningar till varför företagen inte vill delta i studien. Ett företag uppgav 
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tidsbrist, och tre stycken uppgav att ämnet inte berörde eller påverkade deras företag. En 

sammanfattning av de medverkande företagen visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Företag som besvarat frågeformuläret.  

Bransch Elområde Elintensiv Elförbrukning/år 

Kemi 3 Nej - 

Plast 4 Ja 4000 MWh 

Massa och papper  4 Ja 1,37*106 MWh 

Trä 2 Nej 350 MWh 

Massa och papper 2 Ja 315000 MWh  

Tillverkning 2 Nej 550 MWh 

Tillverkning 4 Nej 3300 MWh 

Tillverkning 1 Nej 50000 MWh 

Tillverkning 1 Nej 3800 MWh 

Tillverkning 2 Nej -  

 

Syftet med en frågeundersökning är att se hur svaren på frågorna varierar utifrån olika 

grupper i populationen (Esaiasson et al., 2007, s. 262). I detta fall var syftet att ta reda på om 

företagen inom samma elområde upplevt en liknande situation, och om företag mellan de 

olika områdena har drabbats olika efter elområdesindelningen. Frågorna i denna undersökning 

hade inte fasta svarsalternativ, men ja- och nej-frågor förekom. Frågeformuläret kan ses i 

bilaga 1. Alla svar på frågeformuläret togs emot via mail, utom i ett fall då en telefonintervju 

ägde rum. Vid denna telefonintervju användes samma frågor som i frågeformuläret och 

således ställdes samma frågor som vid mailkorrespondens.  

2.3	  Analys	  av	  data	  
Kategorisering är ett arbetssätt som fungerar bra både på kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys och baseras på att man sorterar data efter förekomst av olika kategorier 

(Esaiasson et al., 2007, s. 305). Insamlad data har i den här uppsatsen analyserats och sorterats 

in i kategorier. Kategorisering är också en analysmetod som fungerar bra ihop med grundad 

teori, där datainsamlingen sker efter teman som skapar en katalog som i sig beskriver hela det 

studerade fenomenet. Om någon kategori ges stort utrymme i svaren från 

frågeundersökningen är detta förmodligen en viktig aspekt och något som stämmer överens 

bland flera av de tillfrågande företagen. Genom att analysera svaren från samtliga företag och 
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kategorisera dem skapades en bild av hur de olika företagen förhåller sig till varandra. Utifrån 

kategoriseringen kunde sedan frågan om företagens geografiska placering undersökas. Om 

flera företag från samma elområde befinner sig i samma kategori förstärker det att företagen 

inom ett område har påverkats på ett liknande sätt.  

2.4	  Källkritik	  och	  studiens	  trovärdighet	  
Grundad teori är den övergripande metodiken till denna studie, men för att möjliggöra den 

behövdes ytterligare metodverktyg att förhålla sig till. Frågeformuläret syftar till att få en 

förståelse för hur företag inom de olika områdena har påverkats, som sedan via grundad teori 

analyserats med hjälp av teori och tidigare forskning. Enligt Esaiasson et al (2007, s. 314-322) 

är de fyra källkritiska reglerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet innebär att 

källmaterialet ska vara äkta. I princip skulle källmaterialet kunna vara falskt, men i den här 

studien får man anta att i alla fall majoriteten av källorna talar sanning, då det inte finns någon 

anledning att inte tala sanning eller att ljuga. När det gäller oberoende är det viktigt att 

berättelser kan bekräftas. Då mycket material till denna studie är primärkällor, i form av 

kontakter på de berörda företagen, är det troligt att informationen kan bekräftas och därför 

anses trovärdig. Något som skulle kunna påverka oberoendet är om någon inte har framfört 

företagets åsikter, utan låtit sina personliga åsikter återspegla svaren på frågorna. Denna risk 

bedömdes dock som liten då frågorna i huvudsak är utformade för att undvika personliga 

åsikter. Samtidighet innebär att det finns risk för fel och efterhandskonstruktioner ju längre 

tiden går från en händelse. Denna studie uppfyller trovärdigheten gällande samtidighet då 

studien dels berör ett ämne som enbart existerat några år, men också för att data som studien 

bygger på är relativt ny. Tendens handlar om under vilka omständigheter en berättelse blir till, 

vilket innebär att man aldrig bör lita på enbart en ensam källa. Denna studie förlitar sig på 

svaren från frågeformulären som skickats till företagen, vilket anses vara en trovärdig källa. 

Att hitta flera olika källor om detta ämne var svårt, då elområdesindelningen inte är någonting 

som till exempel företagen tar upp i sina årsredovisningar. För att få tillgång till information 

visade sig kontakter med företagen vara mest värdefullt, med konsekvensen att studien främst 

förlitar sig på en källa, vilket medför att studiens trovärdighet på denna punkt sjunker något.   
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3	  Resultat	  

Sverige har nu varit indelat i elområden i över ett år, men ännu går kanske inte alla effekter 

av elområdesindelningen att se hos företagen. Den här studien undersöker hur några företag 

upplevt elområdesindelningen under denna tid. Detta avsnitt inleder med ett kapitel om 

elmarknaden, för att ge en större inblick i varför Sverige delades upp i fyra områden. 

Avsnittet fortsätter sedan med resultaten från frågeformulären om hur företagen upplevt 

elområdesindelningen.  

3.1	  Sveriges	  elmarknad	  

Sveriges elnät sträcker sig över hela landet och är en viktig del av infrastrukturen. Stamnätet 

har betytt mycket för landets välstånd och började byggas i början av 1900-talet. Idag 

transporteras elektriciteten långa avstånd (Svensk Energi, 2013), men om mycket elektricitet 

ska transporteras kan det uppstå flaskhalsar och problem med att föra över elektriciteten, 

något som i sin tur påverkar priset på el.  

3.1.1	  Elnätets	  begränsningar	  

Flaskhalsar som uppkommer i elnätet och kan vara temporära eller strukturella. Temporära 

flaskhalsar består av till exempel tekniska fel, medan strukturella flaskhalsar beror på nätets 

utbyggnad och förhållande mellan elproduktion och elförbrukning. Sveriges elnät har 

förbindelser med flera länder, som Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Vilket håll 

som handeln med elektriciteten går bestäms av marknadsläget. Vid år med god tillgång på 

vattenkraft kan Sverige exportera el, medan import av el kan krävas då det är sämre tillgång 

på vattenkraft. Det bästa sättet att minska uppkomsten av strukturella flaskhalsar är att bygga 

ut elnätet så att överföringskapaciteten kan öka. Den nordiska elmarknaden är beroende av att 

ha en gemensam infrastruktur, och därför måste utbyggnaden av elnätet ske ur ett nordiskt 

perspektiv, för att inte en utbyggnad i ett land ska begränsas av flaskhalsar i grannlandet 

(SOU 2004:129, s. 99). Ett annat sätt att minska flaskhalsar är att skapa ny 

produktionskapacitet i områden med underskott på el, vilket i Sveriges fall är i södra Sverige. 

Genom att skapa mer produktionskapacitet där den behövs minskar behovet av att föra över 

elen långa sträckor, vilket minskar flaskhalsar (SOU 2004:129, s. 102).  

3.1.2	  Lösningar	  för	  att	  hantera	  flaskhalsar	  i	  elnätet	  

Det finns flera olika sätt att hantera strukturella flaskhalsar, varav ett exempel är elområden. 

Om överföringskapaciteten inte är tillräcklig för att hålla samma pris överallt skapas olika 

elpriser inom elområdena. Ett annat exempel för att hantera flaskhalsar är mothandel. Det 
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innebär att om för mycket energi förs över via flaskhalsen krävs det att produktionen ökar 

eller förbrukningen minskar på ena sidan om flaskhalsen, medan produktionen minskar eller 

förbrukningen ökar på andra sidan om flaskhalsen (Hagman, 2013, s. 13). Detta fungerar via 

en balanstjänst. Ännu ett exempel på att hantera flaskhalsar är att begränsa import eller export 

av el, och innebär att man begränsar överföring av el mellan det egna området och de andra 

områdena (SOU 2004:129, s. 94-97). Enligt EU:s regler är inte exportbegränsning tillåtet, 

utan endast mothandel och elområden är tillåtna lösningar för att hantera flaskhalsar (RIR 

2013:3, s. 29). 

 

Många i energibranschen är av uppfattningen att fler elområden är fel väg att gå för en 

gemensam nordisk marknad. De menar att en fullt fungerande marknad är ett och samma 

prisområde i hela norden, och menar därför att man bör ha få och stora elområden (SOU 

2004:129, s. 102). Då elområdesindelningen är en relativt ny företeelse i Sverige finns det 

enbart ett fåtal utredningar om detta ämne. Svenska Kraftnät gjorde innan beslut fattandes om 

indelningen en utredning för att analysera konsekvenserna av en uppdelning av elmarknaden. 

De menar att en områdesindelning är bättre än att använda en modell baserad på mothandel. 

De fastslår att områdesindelningen skulle förändra flaskhalsarna som finns i det svenska nätet, 

men påpekar att indelningen inte påverkar de fysiska förutsättningarna. Det huvudsakliga 

problemet med att den mesta produktionskapaciteten finns i norr, samt problematiken att föra 

över elen till syd, kvarstår också. För att lösa problemet med detta måste istället investeringar 

läggas på mer elproduktion och utbyggnad av elnätet, och områdesindelningen skulle framför 

allt signalera var investeringar i infrastrukturen i första hand skulle behöva göras. Med en 

uppdelning i elområden påverkas handlare, producenter och förbrukare på båda sidor om 

flaskhalsen, via elpriset. Höga priser i ett område leder till sparsam förbrukning i det området, 

och låga priser i ett annat område ger incitament för att lägga förbrukning i det området. Detta 

anses således leda till att produktion och förbrukning placeras i de områden där behoven är 

som störst. Rätt pris speglar utbudet och efterfrågan och kommer på sikt leda till att 

flaskhalsarna minskar. Det södra området förväntades få störst konsekvenser eftersom 

förbrukningen är större än produktionen i det området (Svenska Kraftnät, 2009). 

Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv tog 

några år innan områdesindelningen fram en gemensam rapport angående prisområden på 

elmarknaden. Då menade de att det istället bör finnas få och stora elområden, samt att 

problemet med överföringskapacitet istället bör lösas med mothandel. De fastslår också att en 

prisområdesindelning inte är en lösning för problemen för det sydligaste området, då en sådan 
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indelning skulle leda till sämre konkurrensförutsättningar på kraftmarknaden och 

elhandelsmarknaden. En nationell prisområdesindelning av Sverige skulle ge sämre 

förutsättningar för konkurrens på marknaden och prisområdesgränser skulle ge elhandlare i 

det sydligaste området ökande risker med avseende på spotpris och pris på reglerkraft5 

(Energimarknadsinspektionen, 2007). 

 

Effekter av att dela in marknaden i elområden leder generellt sett till minskad konkurrens då 

antalet aktörer som säljer el minskar, och de aktörer som istället stannar kvar inom området 

skapar sig större marknadsandelar. En annan effekt är att aktörerna på marknaden behöver 

hantera en större risk för att skillnader i elpris kan uppstå mellan elområdena. Ett problem 

med den nordiska elmarknaden är att interna flaskhalsar inom de nordiska länderna hanteras 

på olika sätt, vilket skapar olika förutsättningar inom de olika länderna (SOU 2004:129, s. 97-

98). Att bygga ut elnätet är som tidigare nämnt ett sätt att hantera flaskhalsar. För närvarande 

planeras två stora utbyggnader i Sverige. Det ena är Sydvästlänken som kommer öka 

överföringskapaciteten mellan elområde tre och fyra. Den andra är NordBalt som är en kabel 

mellan elområde fyra och Litauen. Denna kabel kommer innebära export till Litauen när 

elpriset är högre där än i elområde fyra och under 2012 var elpriset i Litauen högre än i 

elområde fyra under de flesta av årets timmar (Hagman, 2013, s. 37).  

3.1.3	  Elpriset	  

Elpriset bestäms på den nordiska börsen Nord Pool Spot, som ägs av två baltiska och samtliga 

nordiska systemoperatörer6 (Nord Pool Spot, 2013a). Den nordiska marknadens omsättning är 

ungefär 300 TWh per år, vilket är cirka 75 % av nordens elkonsumtion (Hagman, 2013, s. 12). 

Elmarknaden fungerar som en auktion där marknadspriset beräknas klockan tolv dagen innan 

(Nord Pool Spot, 2013a).7 Utbud och efterfrågan är de huvudsakliga faktorerna som avgör vad 

elpriset blir, men även transmissionskapacitet, som innebär hur mycket el som kan 

transporteras i elnätet, påverkar priset. Om utbudet i ett område är för högt, produktionen är 

för låg, och nätet inte klarar av att transportera energin kommer elpriset att bli högre i det 

området (Nord Pool Spot, 2013b). Nord Pool har en speciell algoritm som beräknar 

systempriset utifrån var kurvorna för sälj- och köpkurs korsar varandra (Nord Pool Spot, 

2013c). Systempriset tar ingen hänsyn till överföringskapacitet eller flaskhalsar i elnätet. 
                                                
5 I elnätet måste det ständigt finnas en balans mellan produktion och konsumtion. Om systemet hamnar i obalans 
måste reglerkraft användas för att återställa balansen, vilket kan bli dyrt för elhandlaren.  
6 I Sverige är Svenska Kraftnät systemoperatör.   
7 En del el säljs inte på Nord Pools spotmarknad utan går direkt till kund, till exempel industrier med långvariga 
kontrakt.  
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Systemoperatören beslutar sedan om den maximala kapaciteten av el som kan flöda mellan ett 

elområde till ett annat, och denna kapacitet kan variera från timme till timme. Om el som 

transporteras mellan två områden överstiger denna kapacitet måste områdespriser räknas ut 

(Nord Pool Spot, 2013d). Genom att höja priset vid kapacitetsproblem hjälper 

prismekanismen till att avlasta elnätets fysiska flaskhalsar. Priset inom områdena bestäms på 

liknande sätt som för systempriset, genom utbud och efterfrågan (Nord Pool Spot, 2013b). 

Idag består Norge av fem elområden, Danmark består av fyra, Finland, Estland och Litauen av 

ett, och som tidigare nämnt består Sverige av fyra områden (Nord Pool Spot, 2013d). Figur 1 

visar hur Sveriges fyra elområden är placerade.  

 
Figur 1. Sveriges fyra elområden: SE1, SE2, SE3 och SE4 (Elområden, 2013). 

 

3.1.4	  Analys	  efter	  ett	  år	  med	  elområden	  i	  Sverige	  

Tidigare när Sverige bestod av ett område räknades alltså ett områdespris ut för hela Sverige, 

vilket gjorde att elpriset alltid var det samma för alla inom Sverige. 2012 var det första året då 
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data finns samlad för elpriserna inom de fyra elområdena under ett helt år och detta visas i 

figur 2.  

 

 
Figur 2. Elpriset inom de fyra elområdena år 2012 (Nord Pool Spot, 2013e).  

 

Som grafen visar var priset under två månader i princip det samma i alla fyra områdena, och 

oftast är elpriserna lika i område ett och två. Område tre växlar mellan att ligga nära område 

ett och två i pris, medan det ibland är något högre. Område fyra har uteslutande högre elpris 

än de andra områdena. Figur 2 visar dock månatliga elpriser och stora skillnader mellan 

områdena uppkommer generellt under enstaka timmar, vilket kanske inte helt tydligt kan 

skådas i detta diagram. Figur 3 visar därför hur stora skillnaderna kan bli under enstaka 

timmar. Detta diagram visar elpriset den 13:e februari 2012, timmen då skillnaden var som 

störst mellan elområde fyra och de övriga elområdena i Sverige under 2012.  
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Figur 3. Elpriset klockan 18-19 den 13:e februari (Nord Pool Spot, 2013f). 

 

Som figur 3 visar var det under denna timme en skillnad på cirka 800 kr/MWh mellan 

elområde fyra och de övriga tre elområdena under denna tidpunkt. En analys av perioden 

november 2011 till februari 2013 visar dock att elområde fyra haft samma elpris som 

elområde tre under 87 % av tiden, samt 84 % av tiden som elområde två (RIR 2013:3, s. 32). 

Skillnaderna i elpris kan alltså vara stora, men detta gäller för enskilda timmar. Att elområde 

fyra har haft ett högre elpris kan också ses i figur 4, som jämför systempriset med priset i 

elområde fyra. Detta diagram visar att elpriset i elområde fyra har varit högre än systempriset 

under samtliga månader år 2012.  
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Figur 4. Elpriserna år 2012 för elområde fyra i relation till systempriset (Nord Pool Spot, 

2013e).   

 

Överföringskapaciteten mellan elområde tre och fyra räcker vid normala omständigheter för 

att förse Sydsverige med el, men inte för att klara full överföring till länder som Tyskland och 

Danmark. När elpriset är högt i dessa länder blir efterfrågan större på importerad el från 

Sverige. Något som också är anmärkningsvärt efter det första året med elområden är att det 

inte var några extrema elpristoppar i Sverige, Tyskland och östra Danmark. Detta betyder att 

det i framtiden kan bli betydligt större prisskillnader än de som uppkom år 2012 (Hagman, 

2013, s. 3-4). 

 

Under de första månaderna år 2013 har elpriserna varit jämnare mellan elområdena vilket 

illustreras i figur 5. Figuren visar att elområde fyra fortfarande har ett genomsnittligt högre 

elpris, men elpriserna är relativt lika i alla fyra områdena under denna period.  
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Figur 5. Elpriser under första kvartalet 2013 (Nord Pool Spot, 2013e). 

3.2	  Elområdesindelningens	  påverkan	  på	  företagen	  
En industri är en verksamhet som utvinner och framställer råvaror och produkter. Svensk 

industri har historiskt främst bestått av utvinning och förädling av järnmalm och skog, men 

denna industri har sedan 70-talet haft en minskad betydelse i Sveriges ekonomi. Idag är 

industrin mer kunskapsintensiv och står för cirka en fjärdedel av Sveriges BNP (SOU 

2008:25, s. 195-196). År 2011 var den totala elanvändningen inom industrin 52 TWh, vilket 

var en ökning med en procent från året innan (Energimyndigheten, 2013). Massa- och 

pappersindustrin förbrukar mest elektricitet inom industrin, och den elintensiva industrin står 

sammanlagt för cirka en fjärdedel av Sveriges förbrukade elektricitet (SOU 2008:25, s. 197-

206). Konjunkturinstitutet har genomfört en undersökning där de utreder hur svensk ekonomi 

påverkas av högre elpriser. Deras resultat visar att högre elpriser på lång sikt leder till lägre 

produktionsnivå i näringslivet. En stor prisökning på el ger stor effekt på de elintensiva 

industriernas produktion och det är dessa företag som drabbas mest av högre elpriser. Dessa 

företag kan därför behöva stoppa produktionen vid elpristoppar. Konjunkturinstitutets analys 

visar att när elpriset höjs femtio procent så minskar produktionen med fem procent inom 

sektorerna papper- och massaindustrin och järn- och stålindustrin, och samma analys visar 

också att små procentuella förändringar kan leda till stora effekter i vissa regioner och för 
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vissa typer av företag (Broberg, Forsfält och Samakovlis 2011, s. 2-8). Den största delen av 

elanvändningen i industrin sker i elmotordrift. En studie av ÅF visar att det inom industrin 

över lag går att göra ekonomiska vinster genom att energieffektivisera elmotorer, fläktar, 

pumpar och tryckluftssystem. I samma studie bedöms att 3-5 TWh kan sparas genom 

effektivisering av elanvändningen inom industrin, men hur mycket energi som kan sparas är i 

huvudsak svårt att avgöra då återbetalningstider och finansiella möjligheter kan variera (SOU 

2008:25, s. 197-206). 

 

Detta kapitel behandlar hur företagen i denna studie har påverkats av elområdesindelningen, 

dels i form av vad elektricitet som resurs betyder för företagen, men också vilka effekter de 

eventuellt har märkt av efter elområdesindelningen. Det är sedan detta material som ligger till 

grund för analys över hur företag på olika platser har påverkats av elområdesindelningen.  

 

3.2.1	  Elektricitetens	  betydelse	  för	  företagen	  

Som framgår av tabell 3 är det viss spridning bland de tillfrågade företagen om el är en 

betydelsefull faktor i verksamheten. Tabell 3 visar också en variation över hur stor del 

elkostnaden utgör mellan olika typer av industrier. Massa- och pappersbruk i område fyra 

köper sin energi med långa kontrakt och fokuserar på energieffektiviseringar för att säkra sina 

elkostnader (Energy coordinator, Massa-och pappersbruk område 4, mailkorrespondens). 

Detta syns också i företagets årsredovisning där det uppges att utfallet av prissäkringen på el 

uppgick under räkenskapsåret 2011 till en vinst med 2,7 MSEK (Massa- och pappersbruk 

område 4, 2012). För massa- och pappersbruk påverkar elpriset hur fabriken körs på både kort 

och lång sikt vilket gör att det är viktigt att veta förväntade elpriser (Energy coordinator, 

Massa-och pappersbruk område 4, mailkorrespondens). Massa- och pappersbruk som 

förbrukar mycket elektricitet köper mycket el, men genererar också en del egen el, via egna 

turbiner (Redovisningschef, Massa-och pappersbruk område 2, mailkorrespondens). 
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Tabell 3. Elektricitetens betydelse för företagen.8  

Bransch Elområde Anser el vara 
viktig faktor i 
verksamheten. 

Följer elprisets 
utveckling. 

Elkostnadens storlek 
i produkterna. 

Kemi 3 Ja. Ja. Ny 
produktionsanläggning 
2012, har inget att 
jämföra med. 

Plast 4 Ja. Ja. Tredje parametern för 
externa kostnader. 

Massa och 
papper 

4 Ja. Ja. Stor. 

Trä 2 Nej. Nej. Mindre än 0,5 %. 
Massa och 
papper 

2 Ja. Ja, på koncernnivå.  Ca 5 %.  

Tillverkning 2 Inte i så hög 
grad. 

Nej. Mindre än 1 %.  

Tillverkning 4 Ja. Ja, kvartalsvis. - 
Tillverkning 1 Ja. Ja. Ca 0,4 %. 
Tillverkning  1 Ja. Nej. 6 %.  
Tillverkning 2 Inte en kritisk 

faktor. 
Nej. Max 0,5 %. 

 
3.2.2	  Elområdesindelningens	  påverkan	  på	  företagens	  kostnader	  och	  framtida	  verksamhet	  

Som tabell 4 visar varierar företagens smärtgräns för vad elen får kosta mellan områden och 

typ av industrier. Ett trävaruföretag i område två menar att deras smärtgräns ligger väldigt 

högt vilket hänger ihop med att el inte är en betydelsefull faktor i verksamheten. Ett problem 

för deras del är istället att om elkostnaderna ökar så påverkas deras övriga energislag som till 

exempel uppvärmning, som inte består av el. Två företag menar att smärtgränsen för el beror 

på hur konkurrenterna utvecklas. Massa- och pappersbruket i område 2 förklarar detta med att 

det är viktigt att deras konkurrenter drabbas av samma kostnadsökningar som priser och 

skatter, då tillgång och pris är avgörande för expansion (Redovisningschef, Massa-och 

pappersbruk område 2, mailkorrespondens). Med undantag för ett företag, uppger alla 

företagen inom elområde fyra att indelningen lett till ökade produktionskostnader, och ett 

företag inom massa- och pappersbruk menar att även om produktionskostnaderna ökat har det 

inte ökat med full effekt ännu. 

                                                
8 Källor: Ekonomichef, Kemi område 2, mailkorrespondens. Företagsledare, Plast område 4, mailkorrespondens.  
Energy coordinator, Massa-och pappersbruk område 4, mailkorrespondens. Rit- och konstruktionsansvarig, Trä 
område 2, mailkorrespondens. Redovisningschef, Massa-och pappersbruk område 2, mailkorrespondens. CFO, 
tillverkning område 2, mailkorrespondens. Produktionschef, Tillverkning område 4, telefonintervju. 
Produktionschef, Tillverkning område 1, mailkorrespondens. VD, Tillverkning område 1, mailkorrespondens. 
Affärsutvecklare, Tillverkning område 2, mailkorrespondens. 
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Tabell 4. Områdesindelningens påverkan på kostnaderna.9  

Bransch Elområde Finns det en 
smärtgräns för 
elkostnader? 

Ökade/minskade 
produktionskostnader. 

Kemi 3 Ja, det finns. 
Dock inga 
unika varor som 
inte kan 
tillverkas någon 
annanstans. 

Ny 
produktionsanläggning 
2012, har inget att 
jämföra med. 

Plast 4 Svårt att svara 
på, men beror 
på 
konkurrenternas 
utveckling. 

Ökade.  

Massa och 
papper 

4 Ja, den är 
passerad. 

Ökade, men ej full 
effekt ännu. 

Trä 2 Ja, men gränsen 
ligger högt. 

Ingen märkbar skillnad. 

Massa och 
papper 

2 Ja, men beror 
på 
konkurrenternas 
utveckling.  

Borde minskat, men 
svårt att säga. 

Tillverkning 2 Nej, el är ingen 
råvara.  

Ingen påverkan. 

Tillverkning 4 Ja, men ej lika 
betydande som 
för 
basindustrin. 

Oförändrat. 

Tillverkning 1 Ja. Vet ej. 
Tillverkning 1 Nej. Oförändrat. 

Tillverkning 2 Nej. Har ej följts upp. 

Uppfattar att man ej 

påverkats speciellt 

mycket. 

 

                                                
9 Källor: Ekonomichef, Kemi område 2, mailkorrespondens. Företagsledare, Plast område 4, mailkorrespondens.  
Energy coordinator, Massa-och pappersbruk område 4, mailkorrespondens. Rit- och konstruktionsansvarig, Trä 
område 2, mailkorrespondens. Redovisningschef, Massa-och pappersbruk område 2, mailkorrespondens. CFO, 
Tillverkning område 2, mailkorrespondens. Produktionschef, Tillverkning område 4, telefonintervju. 
Produktionschef, Tillverkning område 1, mailkorrespondens. VD, Tillverkning område 1, mailkorrespondens. 
Affärsutvecklare, Tillverkning område 2, mailkorrespondens. 
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Tabell 5 visar att en del företag tycker att områdesindelningen medför en osäkerhetsfaktor. 

Eftersom elområdesindelningen bland annat innebär att företaget inte kan ha samma kalkyler 

från en dag till en annan utan att behöva säkra elpriset, vilket medför extra kostnader, är detta 

en frustrerande osäkerhetsfaktor enligt en plastindustri i område fyra (Företagsledare, Plast 

område 4, mailkorrespondens). Ett massa- och pappersbruk beskriver det som att allt som 

ökar osäkerhet och ger oklara förutsättningar över en lång period är negativt och att 

osäkerheten ofta är värre än effekten av en direkt högre kostnad (Energy coordinator, Massa-

och pappersbruk område 4, mailkorrespondens). Ett företag uppger att så länge det inte är en 

markant ökning av elpriset, till exempel över 50 %, bidrar inte elområdesindelningen med en 

osäkerhetsfaktor (Produktionschef, Tillverkning område 4, telefonintervju). Ett annat företag 

anger att en prisförändring med 10 öre kan påverka deras produktionskostnader med cirka en 

halv miljon kronor per år, samt att en prissänkning kan påverka lönsamheten ganska mycket 

(Produktionschef, Tillverkning område 1, mailkorrespondens). Ett företag i elområde fyra 

anser att det är omoraliskt, orättvist och kontraproduktivt att medborgare och industri i 

elområde fyra ska stå för kostnaden av att vad de anser vara en dålig framförhållning av 

Svenska kraftnät (Företagsledare, Plast område 4, mailkorrespondens). 

 

Inget företag menar att elområdesindelningen kan påverka företagets förmåga att överleva, 

utan indelningen kan vara en del av flera olika faktorer som påverkar, och för företag som kan 

flytta sin tillverkning till andra platser blir indelningen självfallet ingenting som kan påverka 

företaget på det sättet. Ett företag i område två menar att eftersom Norrland gynnas av 

indelningen är det positivt för företaget, dock rör det sig om en liten betydelse (Rit- och 

konstruktionsansvarig, Trä område 2, mailkorrespondens). 
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Tabell 5. Områdesindelningens påverkan för företagens framtid.10  

Bransch Elområde Bidrar indelningen 
med en 
osäkerhetsfaktor? 

Kan indelningen 
påverka företags 
överlevnad? 

Kemi 3 Ny 
produktionsanläggning 
2012, har inget att 
jämföra med. 

Ny 
produktionsanläggning 
2012, har inget att 
jämföra med. 

Plast 4 Frustrerande 
osäkerhetsfaktor. 

Svårt att svara på, 
beror på konkurrenter. 

Massa och papper 4 Ja. Nej, en av många 
faktorer. 

Trä 2 Nej. Nej. 
Massa och papper 2 Mindre betydelse.  Borde ha en 

konkurrensfördel av 
att ligga i område 2.  

Tillverkning 2 Nej. Nej. 
Tillverkning 4 Nej. Nej. 
Tillverkning 1 Vet ej. Vet ej.  
Tillverkning 1 Ingen uppfattning. Ingen uppfattning. 
Tillverkning  2 Nej. Nej.  
 

Det är främst massa- och pappersbruken som vidtagit åtgärder för att sänka sina elkostnader, 

dock är detta något som varit prioriterat redan innan elområdesindelningen. Dessa åtgärder 

består av elbesparingar och energieffektiviseringar av olika slag (Energy coordinator, Massa-

och pappersbruk område 4, mailkorrespondens). Elbesparing sker i bland annat elmotorer och 

pumpar, och nya processorer som är mer energieffektiva är aktuella (Redovisningschef, 

Massa-och pappersbruk område 2, mailkorrespondens). Ett företag har gjort en 

energikartläggning där bland annat ett projekt att täta läckage och byta ut lufttrycksystemet 

ingår för att energieffektivisera (Produktionschef, Tillverkning område 4, telefonintervju) och 

ett företag i område ett har energieffektiviserat i form av optimering av processer och minskad 

förbrukning av belysning och uppvärmning (Produktionschef, Tillverkning område 1, 

mailkorrespondens). Ett företag i elområde två gjorde före elområdesindelningen en 

elupphandling för att få en mer långsiktig prissättning med mindre svängningar, baserat på 

genomsnittlig elförbrukning (Affärsutvecklare, Tillverkning område 2, mailkorrespondens). 

 

                                                
10 Källor: Ekonomichef, Kemi område 2, mailkorrespondens. Företagsledare, Plast område 4, 
mailkorrespondens.  Energy coordinator, Massa-och pappersbruk område 4, mailkorrespondens. Rit- och 
konstruktionsansvarig, Trä område 2, mailkorrespondens. Redovisningschef, Massa-och pappersbruk område 2, 
mailkorrespondens. CFO, Tillverkning område 2, mailkorrespondens. Produktionschef, Tillverkning område 4, 
telefonintervju. Produktionschef, Tillverkning område 1, mailkorrespondens. VD, Tillverkning område 1, 
mailkorrespondens. Affärsutvecklare, Tillverkning område 2, mailkorrespondens.  
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En intressant aspekt som framfördes var att en elmarknad i framtiden med mer vindkraft och 

solceller i kombination med nedlagd kärnkraft i Tyskland och utfasad kolkraft kan leda till 

produktionsbegränsningar i elintensiv industri under kalla vindstilla dagar (Redovisningschef, 

Massa-och pappersbruk område 2, mailkorrespondens).  

 

4	  Analys	  
 
Nedan följer en analys där de teman som beskriver elområdesindelningen smalnas ner med 

hjälp av tidigare teori. Då elområdesindelningen är en händelse som berör politiska beslut 

och stora infrastrukturella problem i form av begränsningar i överföring av el kommer den 

analyseras med grund i teori om marknad och konkurrens. Inriktningen för denna uppsats har 

varit hur företag påverkats av denna händelse och det analyseras i detta avsnitt med samma 

analysverktyg.  

 

4.1	  Elmarknaden	  	  
En marknad kan sägas bestå av två aktörer, säljare och köpare, och på en väl fungerande 

marknad finns det flera säljare och köpare som arbetar under konkurrens (Brunsson och Hägg 

1992, s. 21-22). På elmarknaden finns det ytterligare en aktör till som spelar en viktig roll, 

nämligen systemoperatören, som kontrollerar elnätet och beslutar om hur mycket el som kan 

föras över så att elnätet inte överbelastas. I och med att det finns en begränsning i 

transportkapacitet påverkas konkurrensen på marknaden: de kunder som kan köpa el utan 

begränsning i överföringskapacitet (framför allt elområde ett och två) får göra det till ett lägre 

pris, vilket gör att de får konkurrensfördelar. Begränsningar i elnätet kommer alltid att finnas, 

då det inte är ekonomiskt rimligt att bygga ut elnätet så mycket att absolut alla begränsningar 

försvinner. I och med att begränsningar alltid kommer finnas kommer det alltid, och har det 

alltid, påverkat företagen. Det kommer alltså inte vara rimligt att anta att alla fyra 

elområdenas elpris i framtiden alltid kommer sammanfalla med systempriset, det vill säga 

priset då inga hinder i form av flaskhalsar existerar. Målsättningen är självklart att elpriserna 

inom områdena ska jämnas ut ju mer begränsningarna i elnätet byggs bort. För företagen 

innebär det här att elpriset kommer att variera och elnätets fysiska begränsningar är ingenting 

som företagen kan påverka. Det som företagen själva egentligen kan göra är att flytta sin 

verksamhet till områden med lägre elkostnader, vilket kanske inte alltid är praktiskt möjligt. 

Något som däremot är mer realistiskt att själv som företag göra är att minska sin 

elförbrukning, för att sänka elkostnaderna.  
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Hur man ska definiera en relevant marknad från ett geografiskt perspektiv är en viktig grund 

för ekonomisk bedömning av elindustrin (Juselius & Stenbacka, 2011, s. 169). Det finns olika 

uppfattningar om hurvida den relevanta marknaden för el är nordisk eller nationell. Till 

exempel ser det svenska konkurrensverket att produktion och försäljning av el är nordisk, 

eller i alla fall större än Sveriges gränser, medan det finländska konkurrensverket ser 

marknaden som nationell under de tillfällen då det finns flaskhalsar i överföringskapacitet 

mellan länderna (Juselius & Stenbacka, 2011, s. 170). Indelning i elområden är en konsekvens 

av att marknaden ses som nordisk. Hade marknaden betraktats som nationell och inga 

sammankopplingar med övriga länder funnits hade det kanske vid normal drift varit möjligt 

att försörja hela Sverige med el, och därmed behålla ett och samma elpris i hela landet. Hade 

marknaden varit nationell hade det dock gjort marknaden betydligt mer sårbar. Utan 

sammankopplingar och handel med andra länder hade Sverige stått ensamt om problem skulle 

uppstå, och elbrist skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser för företagandet.  

 

Helgesson, Kjellberg och Liljenberg (2004, s. 256-258) menar att marknader i stor 

utsträckning styrs av regler, så kallade standarder, som gör att marknaden fungerar. Historiskt 

sett har staten stått för en överordnad organisation för marknader och dess regler, bland annat 

har staten beslutat om regler för hur utbyten skall gå till, genom att definiera rättigheter och 

skyldigheter vid utbyten och konkurrens. En marknadsreform går ofta ut på att förändra 

organisationen. Elmarknaden genomgick först en marknadsreform när den avreglerades, och 

sedan blev även elområdesindelningen en typ av marknadsreform. Aktörer utanför marknaden 

vill ofta förändra marknaden med syftet att minska graden av organisation för att införa mer 

utbyten och marknadsmässiga förhållanden. Man skulle kunna se elområdesindelningen som 

en marknadsreform som påverkades av aktörer utanför marknaden. Då Sverige bestod av ett 

område fanns det fortfarande en nordisk marknad, men när överföringen inte räckte till 

begränsade man export till exempelvis Danmark, och man kan därför se det som att 

marknaden vid dessa tillfällen blev en nationell marknad istället. Danmark, som vid dessa 

tillfällen blev en aktör utanför marknaden, ville då förändra marknaden genom att öka utbyte 

och införa ett mer marknadsmässigt förhållande och gjorde en anmälan till EU-

kommissionen. För att en marknad ska fungera krävs att alla har tillgång till marknaden, och 

för elmarknaden ur ett nordiskt (och europeiskt) perspektiv uppkom marknadsmässiga 

problem vid tillfällen då exporten begränsades till Danmark, eftersom man då inte tillät fri 

handel inom den gemensamma marknaden. Elområden bedömdes vara det mest lämpliga 
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sättet att hantera elnätets flaskhalsar och för att få den gemensamma marknaden att fungera 

var därför indelningen i elområden nödvändig, då den tidigare modellen med att begränsa elen 

inom nationella gränser missgynnade andra aktörer på den gemensamma marknaden. Detta 

var ännu ett steg mot att få en bättre fungerande elmarknad inom Europa och troligtvis blir 

konkurrensen inom Europa bättre, något som dock får konsekvensen att företag i Sverige kan 

behöva betala en dyrare elnota. Att koppla samman flera marknader till en gemensam 

marknad innebär också att elpriset i Sverige närmar sig elpriset på de andra marknaderna. 

Riksrevisionens rapport visar att elpriset på Europas kontinent generellt är högre än i Sverige 

(RIR 2013:3, s. 24), vilket innebär att svenska företag på sikt får räkna med ett högre elpris i 

och med att marknaden integreras.    

4.2.	  Konkurrens	  på	  elmarknaden	  
Brunsson och Hägg (1992, s. 21-22) menar att priset på varan är det främsta 

konkurrensmedlet och indikerar vad som bör göras i framtiden. Detta stämmer ganska väl in 

på situationen på elmarknaden då de olika priserna inom de olika områdena indikerar var 

stamnätet behöver byggas ut, alltså vad som bör göras i framtiden. Tanken är att högre 

elpriser i elområde fyra ska stimulera investeringar i stamnätet. Elpriset fungerar dels som ett 

konkurrensmedel, men har också en rent teknisk funktion. När det uppstår flaskhalsar höjs 

elpriset för att avlasta dessa. Elpriset fungerar som konkurrensmedel mellan företag som 

köper el i olika områden, då företag i elområde ett och två får konkurrensfördelar då de har 

fått ett billigare pris på elektricitet. Elområdesindelningen har inte bara påverkat konkurrensen 

i länder med ledningar till Sverige, utan även inom Sverige. Frågan är om företag som 

förbrukar mycket el och som fått högre elpriser (främst företag i område fyra) får svårare att 

konkurrera i och med indelningen. Med resultatet från den här uppsatsen är den frågan inte 

helt lätt att svara på. Inget företag anser att el som faktor är så pass avgörande, men samtidigt 

borde man ju gynnas om en resurs man använder blir billigare, medan ens konkurrens tvingas 

betala mer för samma produkt.  

 

Flaskhalsar i elnätet uppstår inte alltid som en konsekvens av ett ökat behov, utan flaskhalsar 

kan uppstå av det komplexa förhållandet att hantera magasinuppfyllnad i vattenkraftverken, 

tillsammans med stokastiska problem i generering och distribuering (Juselius & Stenbacka 

(2011, s. 184-185). Detta gör att uppkomsten av flaskhalsarna gör det svårt att förutse för 

aktörerna på marknaden. Att inte kunna förutse flaskhalsar visar på att marknaden inte är 

ideal, utifrån Brunsson och Häggs (1992, s. 21-22) definitioner, då det inte blir möjligt att ha 
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fullständig information om marknaden. De menar att den ideala situationen är när ingen aktör 

ensam kan påverka priset och då alla aktörer har fullständig information. Man kan inte säga 

att en ensam aktör ensamt påverkar priset på marknaden, då marknadspriset bland annat 

bestäms utifrån fysiska begränsningar i elnätet, men det finns många faktorer som pekar på att 

elmarknaden skulle kunna lida av marknadsmakt. Fridolfsson och Tangerås (2009, s. 3681-

3692) tar upp några exempel på potentiell marknadsmakt: på elmarknaden finns det bara ett 

fåtal aktörer som står för produktion, efterfrågan på el är prisokänsligt och 

överföringsproblem kan skapa svårigheter att importera el och leda till lokal marknadsmakt. 

De visar dock via empiriska studier att det inte finns stöd för att de producerande företagen på 

elmarknaden skulle utöva marknadsmakt och menar att konkurrensen på den nordiska 

elmarknaden fungerar tillfredställande. Däremot visar deras studie att problem med 

flaskhalsar kan leda till lokal marknadsmakt då producenter kan få regional dominerande 

ställning vid sådana tillfällen. Det finns alltså en möjlighet att utnyttja flaskhalsar för att utöva 

marknadsmakt på lokal nivå. I och med att nätet är statsägt kan konkurrensen hämmas då inga 

privata företag har möjlighet att bygga bort flaskhalsar, utan det är helt upp till de som äger 

nätet att göra detta. Elområde fyra ligger som tidigare nämnt sämst till när det gäller problem 

med flaskhalsar och här påverkas alltså konkurrensen vid tillfällen då flaskhalsar uppstår. Den 

här uppsatsen har inte studerat aktörer som till exempel elproducenter och elhandelsbolag, 

men om dessa aktörer har en dominerande ställning då flaskhalsar uppstår är det ännu ett 

tecken på hur elområdesindelningen har påverkat företag inom olika områden olika, och 

bidrar till sämre konkurrensläge för företag i elområde fyra.  

 

De flesta studier rörande geografiska handelshinder har inte sett transportkapacitet som någon 

restriktion, något som dock berör handel med el i allra högsta grad. Problem med att föra över 

el från ett geografiskt område till ett annat handlar nästan uteslutande om en restriktion i 

kapacitet att transportera varan. Borenstein, Bushnell och Stoft (2000, s. 294-320) visar hur en 

liten investering i överföringskapacitet av el kan förändra konkurrensen. När man 

transporterar en vara med till exempelvis bil eller båt tillkommer bränslekostnad beroende på 

hur långt varan transporteras, men transport av el inte anses medföra någon extra kostnad. 

Eftersom elektricitet som vara är homogen betyder det att på en symmetrisk marknad kommer 

transmissionsledningen som transporterar elen att spela en viktig roll även om den inte 

används; den kommer då att hålla elpriset lågt. Transmissionslinan bidrar i detta fall med ett 

”hot” om konkurrens. Om transmissionslinan överbelastas ökar ju elpriset i området som har 

behov av el, men inte kan ta emot den. I och med detta drar författarna slutsatsen att 
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begränsningar i transmission kommer vara det som påverkar elmarknaden allra mest på en 

omstrukturerad elmarknad. Deras resultat visar att utbyggd transmissionskapacitet mellan 

områden som lider av problem kan löna sig i form av lägre priser och ökad konsumtion. De 

menar även att om en ny producent inträder på marknaden kan det skapa lika stor, eller större, 

konkurrensmässig effekt som utökad transmissionskapacitet. Tanken med elområdena är ju att 

i takt med att elnätet byggs ut och transmissionskapaciteten ökar så skall också 

prisskillnaderna mellan områdena minska. Denna ”brist” i infrastrukturen påverkar främst 

företagarna i område fyra och den nuvarande situationen kan tyckas orättvis för företagarna i 

det området. Dessutom har dessa företag mycket små möjligheter att påverka den nuvarande 

situationen och detta skapar en osäkerhetsfaktor.  

4.2	  Elpriset	  
Nambu och Ohnichi (2010, s. 181-189) menar att prissättningen i de olika elområdena på den 

nordiska marknaden är viktig att undersöka eftersom volatilitet11 på elpriset har en signifikant 

ekonomisk och social påverkan på elanvändarna. Detta är något som framgår till viss del i 

denna studie om hur företagen har påverkats. Några företag uppger att elområdesindelningen 

bidragit med en osäkerhetsfaktor när det gäller elpriset. Att inte veta hur mycket elpriset 

svänger skapar problem när man skall göra sina kalkyler och detta har en signifikant 

ekonomisk påverkan på elanvändarna. Ett företag menade till och med att osäkerhetsfaktorn 

är värre än en direkt kostnadsökning. Den sociala påverkan som varierande elpris medför 

framkommer inte så mycket i denna studie, kanske skulle den framkomma tydligare med 

studier av privatpersoners elanvändning till följd av elområdesindelningen, istället för 

företagandets påverkan. Nambus och Ohnichis (2010, s. 181-189) studie av den nordiska 

elmarknaden visar att områdespriserna fluktuerar mycket och inte alltid följer systempriset. 

Detta menar de beror på problem med transmissionskapacitet, något som ju är anledningen till 

att den nordiska elmarknaden består av flera områden och inte ett stort prisområde. För lite 

elproduktion och problem att föra över el från norra till södra Sverige var ju en av 

anledningarna till elområdesindelningen.  

 

Över 80 % av tiden under perioden november 2011 till februari 2013 hade elområde fyra 

samma pris som område två och tre. Problemet visade sig dock vara att då elpriset väl avvek 

mellan områdena så kunde skillnaderna bli väldigt stora vilket ledde till höga elpriser i 

elområde fyra. Om man har ett rörligt elpris och de timmar med elprishöjning sammanfaller 
                                                
11 Volatilitet är hur mycket priset på en tillgång svänger. Hög volatilitet innebär att priset rör sig mycket upp och 
ner. 
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med de timmar man förbrukar mycket el kan detta självklart bli mycket dyrt för företaget, 

vilket borde påverka företag i elområde fyra negativt. Det första året med fyra elområden var 

ett år utan extrema pristoppar vilket gör att elpriserna kan variera mer i framtiden. Det kan 

därför vara viktigt att i framtiden försöka minska sin energiförbrukning. För företag i område 

fyra är detta särskilt viktigt då detta område har visat sig drabbats av högst elpriser under 

2012. Thollander (2008) visar att energieffektivisering kan vara ett sätt att minska hotet om 

ökade energipriser om energieffektiv teknik används. Tidigare studier visar också att en stor 

prisökning på el skapar stor effekt på de elintensiva industriers produktion då det är dessa 

företag som drabbas mest av högre elpriser. Några av de tillfrågade företagen prioriterar 

energieffektiviseringar av olika slag, dock har det varit prioriterat innan 

elområdesindelningen. Det är möjligt att detta blir vanligare i framtiden för att minska 

företagens elkostnader. 

5	  Diskussion	  och	  slutsatser	  
Tre företag uppger att el inte är en viktig faktor i verksamheten, och för dessa företag är det 

troligen därför som elprisets utveckling inte följs. Då elkostnaden utgör en väldigt liten andel 

är troligen dessutom elområdesindelningen något som inte påverkat dessa företag nämnvärt. 

Att dessa tre företag dessutom ligger i område två, som tillsammans med område ett haft lägst 

elpriser under år 2012 bidrar förmodligen också till att företagen inte är speciellt berörda av 

händelsen. Smärtgräns för elkostnader är heller inget som påverkar dessa företag i särskilt hög 

grad, vilket naturligtvis hänger ihop med att de uppger att elen inte är en viktig faktor.  

Utifrån denna datainsamling kan man dra slutsatsen att elområdesindelningen haft liten, eller 

ingen, påverkan på företag som inte anser el vara en viktig faktor i verksamheten, och 

elområdesindelningen har inte heller påverkat dessa företag i form av osäkerhetsfaktorer eller 

förmåga att överleva som företag.  

 
Alla företag utom ett som anser att el är en viktig resurs i verksamheten följer också elprisets 

utveckling vilket kan tyda på att hur priset på el varierar är något som intresserar dessa 

företag. När det gäller hur produktionskostnaderna förändras till följd av 

elområdesindelningen, samt om indelningen bidragit till en osäkerhetsfaktor så skiljer det sig 

dock en del mellan dessa företag. Inget företag i område ett eller två uppger att 

produktionskostnaderna har ökat och osäkerhetsfaktorn är av mindre betydelse för dessa 

företag. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att elområdesindelningen har påverkat 

företagandet på olika geografiska platser olika. Företag i område ett och två har förmodligen 
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haft fördelar av att elen varit billigare i detta område, vilket bland annat visat sig i form av att 

produktionskostnaderna inte har ökat. För företag i område fyra har alla företag utom ett 

konstaterat att produktionskostnaderna ökat efter elområdesindelningen, vilket i sin tur har 

påverkat dessa företag negativt.  

 
Om man följer elprisets utveckling har troligen mer med företagets typ att göra, än i vilket 

elområde man är placerad. De företag som anser att el är en viktig faktor följer elprisets 

utveckling, medan de som inte anser det vara en viktig faktor inte gör det. Det är dock svårt 

att dra någon slutsats om detta då de två företag som inte följer elprisets utveckling och inte 

anser el vara en viktig faktor båda är placerade i område två. Det hade varit intressant att 

studera ett företag i område tre eller fyra som inte anser el vara en viktig faktor, först då hade 

man kunnat säga något om hur intresserade företagen är av elpriset i förhållande till sin 

geografiska placering. När det gäller smärtgräns för elkostnader verkar det också mest bero på 

företagstypen snarare än geografisk placering. Företag i område två, tre och fyra anser att det 

finns en smärtgräns, men det finns även företag i område två och fyra som anser att man inte 

direkt kan tala om någon smärtgräns som en betydande faktor. Slutsatsen är därför att 

smärtgränsen för elkostnader beror på hur mycket el man förbrukar, oavsett vilket område 

man befinner sig i.  

 

Elektricitet som resurs är viktigast för företag i kemi, plast, massa- och pappersindustrin. För 

träföretaget är det ingen viktig resurs, medan det för tillverkningsindustrin kan variera. De 

enda företagen som uppger att indelningen bidragit med en betydande osäkerhetsfaktor är 

placerade i område fyra. Dock uppger även ett företag i detta område att 

elområdesindelningen inte bidragit med en osäkerhetsfaktor så länge elpriset inte blir markant 

högre, vilket gör att det är svårt att dra någon slutsats om elområdesindelningen påverkat 

företagen i form av en osäkerhetsfaktor.  

 

Få företag valde att besvara frågeformuläret, en del uppgav anledningar och andra inte. Den 

vanligaste anledningen var att man inte ansåg att elområdesindelningen har berört företaget. 

Av de som valde att förklara varför de inte ville delta var det en jämn spridning mellan 

elområdena, men för företag i område ett och två var anledningen att man inte berördes av 

händelsen. Den låga svarsfrekvensen generellt kan tyda på att ämnet helt enkelt inte är 

någonting som intresserar företagen överlag och elområdesindelningen har förmodligen liten 

relevans för företagen.  
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Inget tillfrågat företag arbetar med energieffektiviseringar eller någon annan metod för att 

sänka sina elkostnader som en direkt följd av elområdesindelningen. En intressant aspekt är 

att ett företag i elområde ett arbetat med energieffektiviseringar för att sänka elkostnader, trots 

att detta område haft lägst elpriser. Detta kan tyda på att sänka sina elkostnader är en viktig 

aspekt för vissa typer av företag, oavsett vilket elområde man befinner sig i. Elintensiva 

industrier har redan långsiktiga elavtal, producerar egen el och arbetar med 

energieffektiviseringar och därför medför inte elområdesindelningen att man på något sätt 

ändrar sitt beteende. För icke elintensiva industrier är el som resurs inte av lika stor betydelse 

och elkostnaden är kanske därför inte en avgörande faktor i företaget. För elintensiva företag 

är elektricitet en väldigt viktig resurs, men inte så dominerande att det kan påverka företagets 

överlevnad.  

 

All kritik och skepticism som uppkom innan elområdesindelningen verkar idag en aning 

överdriven. I alla fall verkar inte industrin påverkats till den grad att de får svårt att överleva. 

Man skall dock komma ihåg att ett år inte är mycket att egentligen dra några slutsatser av. 

Elpriser kan variera år till år beroende på hur vattenkraften fungerar och år 2012 var ett bra år 

med få pristoppar, men frågan är hur det kommer se ut i framtiden. Flera år med höga elpriser 

kanske påverkar företagen mer än vad som märks efter endast ett år. Intressant framtida 

forskning vore att efter några år göra en liknande studie för att se om uppfattningen om 

elområdesindelningen har förändrats hos företagen. Då elområdesindelningen ännu verkar ha 

haft liten effekt hos företag kunde det också vara intressant att studera hur privatpersoner 

påverkats. Det vore även intressant att studera andra aktörer som drabbats, till exempel hur 

elbolagen i elområde fyra har upplevt situationen. En annan aspekt som denna uppsats 

avgränsats ifrån, men som är närbesläktat med ämnet, är energiskatter. Framtida forskning om 

hur nationella skatter och utsläppskostnader på energi påverkar svenska företags 

konkurrenskraft kunde också vara intressant att studera närmare.
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Frågeformulär.  
 

1. Har indelningen ökat eller minskat era produktionskostnader?  I så fall hur mycket?  
2. Är priset på el en betydelsefull faktor för er verksamhet? 
3. Finns det någon smärtgräns för hur mycket elkostnaderna kan öka innan ni oroas för 

framtiden? 
4. Kan områdesindelningen påverka bolagets förmåga att överleva? 
5. Känns områdesindelningen som en osäkerhetsfaktor för er verksamhet? I så fall kan ni 

uppskatta om den är betydande eller mindre betydande. 
6. Hur stor del utgör den genomsnittliga elkostnaden i era produkter? 
7. Hur stor är er elförbrukning per år? 
8. Har ni gjort några kalkyler på längre sikt av er lönsamhet på grund av eventuellt högre 

alternativt lägre elpris? Vad visar dessa? 
9. Vilka eventuella åtgärder har ni vidtagit för att säkra era elkostnader? 
10. Följer någon hos er aktivt prisutvecklingen på el efter det att områdesindelningen 

infördes? I så fall har detta medfört lägre elkostnader för er? 
11. Har ni bytt elleverantör med anledning av områdesindelningen? 
12. Har indelningen medfört att ni på ett aktivt sätt försöker sänka era elkostnader? I så 

fall på vilket sätt? 
13. Har ni funderat på att flytta produktion till platser med lägre energikostnader? I så fall 

vart? 

 


