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Sammanfattning  
	

En av många viktiga förutsättningar till en fungerande vardag är tillgången till el. Det finns 

flera faktorer som påverkar priset på el såsom vattenmagasinens nivå, temperatur och priset 

på utsläppsrätter. Denna studie ämnar i första hand att ta reda på hur priset på utsläppsrätter 

påverkar det slutgiltiga elpriset samt se hur andra variabler påverkar elpriset. I min studie 

har jag valt att avgränsa mig till vad som styr elpriset i Sverige även om vi kommer se att 

hela Norden har en gemensam elmarknad. Månatliga data har använts och resultatet visar 

att 2 av 5 oberoende variabler visade sig vara signifikanta - priset på utsläppsrätter och 

kolpriset.  

 

Förord 

Jag vill tacka Tommy Lundgren som varit min handledare genom detta arbete. 	
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Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att se hur priset på el bestäms och vilka 

faktorer som påverkar elpriset. Sverige har som mål att kunna framställa och använda sig 

av förnybar el år 2020 och en andel på 50% ska utgöras av förnybar el. Detta mål 

uppnåddes redan 2012 och 2015 hade Sverige en andel på 54%förnybar el 

(Energimyndigheten, 2018 B). Sverige har sedan dess satt upp ett nytt mål vilket innebär 

att år 2040 ska Sveriges elanvändning bestå av 100% förnybar el. För att nå det målet ökar 

efterfrågan på energi av vind och sol och vatten (Energimyndigheten, 2017 A).  

 

För att förstå den svenska elmarknaden är det viktigt att förstå kärnan av hela Nordens 

elmarknad, det vill säga vad Nord Pool är och hur det fungerar. Nord Pool är den elbörs 

där all el handlas i Norden. Marknaden finns till för att kunna tillfredsställa efterfrågan av 

el i respektive land som ingår i marknaden. Ett land med överskott av el kan då sälja sin el 

via Nord Pool till ett annat land och vise versa. Marknaden har öppet dagligen året om och 

priset sätts på en daglig basis och variera med utbudet och efterfrågan (Nord Pool, 2019 

C).  

 

Det finns ett antal tidigare studier som analyserar hur priset på utsläppsrätter påverkar 

elpriset. Bland annat Brännlund, Karimu och Söderholm (2012) och Eriksson (2018) där 

resultaten visar att priset på utsläppsrätter påverkar elpriset.  

E:ON (2019 A) förklarar att elpriset till stor del bestäms av nivån på vattenmagasinen. De 

har observerat hur en stor nederbörd av vatten, exempelvis under våren, att 

vattenkraftsproducenterna har kunnat producera mer än vanligt. Även ökad 

snösmältningen påverkar vattenmagasinens nivå positivt. Vattenkraftens pris har dock 

sjunkit i samband med den goda tillgängligheten på kärnkraft och vindkraft och 

därigenom har elpriset pressats nedåt.  
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De fasta spotpriserna på el har inte förändrats i samma utsträckning vilket beror på det 

stigande priset på utsläppsrätter som har en direkt påverkan på elpriset. Hur 

prisutvecklingen på utsläppsrätter förändras har en stor inverkan på elpriset samt råvaror 

som kol och gas. Prisutvecklingen på kontinenten bedöms vara fortsatt hög och 

konsekvensen blir att elexporten kommer öka i vissa perioder vilket innebär högre risk för 

att elpriset stiger (E:ON, 2019 B). 

 

Det finns ett forskningsgap då det gått en tid sedan dessa studier gjorts. Det datamaterial 

som använts i denna studie är nyare och syftet är att se om det blivit någon förändring 

sedan dessa studier gjordes.  

 

Industrin (tillverkningsindustri och gruvor) stod för hela 38% av Sveriges totala 

energianvändning under 2016 där energin användes främst till olika 

tillverkningsprocesser. Den största delen av energianvändningen är pappers- och 

massaindustrin respektive stål-, järn samt kemiindustrin (Energimyndigheten, 2016 D).  

 

Medeltemperaturen i Sverige har ökat sedan 1800-talet och beräknas fortsätta öka. När 

medeltemperaturen ökar leder det även till extremväder som långa torrperioder och 

kraftigare regnnederbörd. Sveriges situation är inget undantag, mildare vintrar samt 

kraftiga regnoväder kan förväntas öka (Naturvårdsverket, 2008 C).  

 

På grund av den globala uppvärmningen introducerades Kyoto protokollet år 1997 och 

varade fram till 2012. Syftet med protokollet var att minska utsläpp av växthusgaser och 

ett resultat av detta protokoll var att Europeiska unionen startade sitt 

utsläppshandelssystem (EU ETS) för att allokera utsläppsrätter, med andra ord en process 

som avgör hur utsläppsrätterna ska fördelas. År 2005 tog detta utsläppshandelssystem fart 

och sedan dess har ungefär hälften av alla utsläppsrätter haft ett pris, det vill säga att de 
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handlats mellan företag. Det tog lång tid innan allt fungerade som det skulle men sedan 

dess har ett marknadspris betalats för nästan varje utsläppsrätt från pappers- och industri 

och elproducerande anläggning inom EU (Ellerman & Buchner, 2007). 

 

Priset på el påverkar alla industrier och hur påverkade respektive sektor är beror mycket 

på hur beroende industrin är av energi men också hur kostnadsbördan är i förhållande till 

intäkterna. För vissa industrier är det möjligt att lägga över kostnaden på kunden om 

kunden har en låg priskänslighet vilket gör att priset på el inte har lika stor betydelse för 

dessa industrier. Detta är inte möjligt för alla industrier och kommer i sin tur att påverka 

konkurrenskraften då energikostnaden kan vara en avgörande faktor. För vissa industrier 

finns även möjligheten att byta mellan olika bränslen vilket skulle betyda att deras 

ekonomiska situation inte påverkas lika mycket av elpriset. Prisrelationen mellan 

utsläppsrätter samt energibärare, exempelvis kol, el, naturgas, olja, har också en stor 

påverkan på industrin. Elpriset har en stor inverkan på aluminiumindustrin samt de 

mekaniska massabruken men även andra branscher exempelvis den kemiska 

massaindustrin, baskemiindustrin och järn- och stålindustrin. Priset på de fossila bränslena 

påverkar främst järn- och stålindustrin. Så länge industrin kan lägga den ökade kostnaden 

på kunden så spelar inte förändringen på elpriset inte så stor roll för företaget. Ökad 

efterfrågan på el kommer resultera i ett högre pris. Problemet som riskerar att uppstå i 

detta scenario är att lönsamheten för att byta bränsle inte blir lika ekonomisk lönsam vilket 

försvårar möjligheten att uppnå nära nollutsläpp i industrin (Naturvårdsverket, 2012 A).  

 

 
1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som styr elpriset samt hur priset på 

utsläppsrätter har påverkat det svenska elpriset. Då antalet utsläppsrätter minskar över tid 
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kommer priset på utsläppsrätter även att öka då utbudet blir mindre (Naturvårdsverket 

2019 B).  

 

1.3 Teori 
 

För att förklara prisbildningen på elmarknaden måste vi först beskriva hur konkurrensen 

ser ut. Idag är det fem stora företag som tillsammans äger 80% av den svenska 

elmarknaden och dessa utgörs av Vattenfall, Fortum, Statkraft, Skellefteå Kraft och EON 

(Konkurrensverket 2018). En marknad som domineras av ett fåtal företag kallas oligopol, 

och är den marknadsstruktur som kan beskriva den svenska elmarknaden idag 

En oligopolmarknad kan beskrivas som en marknad där minst ett företag har en betydande 

inverkan på marknadskonkurrenternas vinster (Maiorano, Song & Trovato 1999). 

 

Priset på en marknad med oligopolkonkurrens bildas genom att varje företag gör 

antaganden eller kvalificerade gissningar om hur de andra företagens produktionsnivåer 

kommer förändras vid en förändring i sin egen produktionsnivå, givet de rådande 

förutsättningarna på marknaden. Konkurrens sker med andra ord både via prissättning och 

produktionsnivå och ett företags beteende beror därmed på andra företags beteenden. Låt 

säga att ett av företagen väljer att ändra sin prisnivå, de kan då anta att resterande företag 

på marknaden antingen inte gör någonting eller att de följer med i prisförändringen. Dock 

kommer företaget som ändrar eller funderar på att ändra sin pris- eller produktionsnivå 

basera sitt beteende på hur de tror att de andra företagen kommer att reagera (Lundmark, 

2017). Om vi tillämpar detta på den svenska elmarknaden och antar att Fortum har en 

högre break-even punkt än resterande företag på marknaden skulle man säga att de andra 

företagen kommer att vinstmaximera genom att öka sitt pris till det pris som motsvarar 

Fortums break-even punkt. Detta då det inte finns någon anledning för dessa företag att 

sätta ett längre pris längre, då detta inte maximerar företagens vinster.  
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer Europeiska unionens utsläppshandelssystem, de olika faserna inom 

området och hur de hänger ihop med elpriset samt hur elmarknaden ser ut i Sverige att 

beskrivas. 

 

2.1 Europeiska Unionens utsläppshandelssystem 
 

Europeiska Unionens utsläppshandelssystem (EU ETS) är världens första och största 

marknad för att handla utsläppsrätter. Detta system är EU:s verktyg för att minska 

utsläppen av växthusgaser. I detta system ingår alla EU:s 28 länder samt Norge, 

Liechtenstein och Island. Systemet täcker ca 45% av EU:s utsläpp av växthusgaser och 

begränsar utsläppen från ungefär 11 000 olika tunga industriföretag (metallindustri, gruv- 

och cementindustri, massa- och pappersindustri samt flygindustri). Systemet inspirerar 

andra länder, bland annat USA och andra utomeuropeiska länder, till att utveckla ett 

handelssystem av utsläppsrätter och syftar till att koppla EU:s utsläppshandelssystem till 

andra förenliga system. EU sätter upp ett tak på det antal utsläppsrätter som får nyttjas i 

systemet. Företagen får eller köper enheter som de sedan får använda själva eller sälja/ 

köpa av andra företag för att kunna handla med varandra (Europakommissionen, 2019 A). 

I slutet av varje år räknas varje företags totala utsläpp ihop och om företaget har släppt ut 

mer än det haft tillgängliga utsläppsrätter får företaget böta stora summor som baseras på 

hur mycket de överskridits sin gräns. Om företaget inte använder alla sina utsläppsrätter är 

det tillåtna att spara sin tillgängliga reservkvot till framtiden eller sälja dem till andra 

företag som är i behov av fler utsläppsrätter. En utsläppsrätt ger rätt till att släppa ut ett ton 

koldioxid (Europakommissionen, 2019 A).  

 

Systemets syfte är att minska utsläpp av koldioxid och sätter därför ett tak över hur 

mycket koldioxid som får släppas ut i en region. De olika företagen kan ha olika 

marginalkostnader för deras rening och därmed bildas ett handelssystem. Det finns alltid 
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en alternativkostnad för varje nyttjad utsläppsrätt. För varje nyttjad utsläppsrätt går 

företaget miste om försäljningsintäkten och därför kommer företaget välja rena sina 

utsläpp så länge det är billigare än att köpa utsläppsrätter.  Alla företag blir tilldelade lika 

antal utsläppsrätter. Varje år minskar antalet utsläppsrätter med 1,74%. För att 

fördelningen ska ske så kostnadseffektivt som möjligt kommer företagen att köpa eller 

sälja delar av ett sina tilldelade utsläppsrätter för att spara in på sina reningskostnader eller 

öka sina intäkter från utsläppsrätter.  

 

Ett exempel med två företag, kommer jämviktspriset bestämmas, givet att företag A har en 

lägre marginalkostnad för att rena sina utsläpp och företag A köper utsläppsrätter så länge 

det är billigare än att rena sina utsläpp kommer företag B sälja sina utsläppsrätter så länge 

vinsten av varje utsläppsrätt är högre än kostnaden för att rena. Vid en given punkt är det 

lika dyrt att rena sina utsläpp som att köpa en utsläppsrätt för de båda företagen vilket 

genererar ett jämviktspris (Brännlund & Kriström, 1998 s. 205). 

 

EU:s utsläppshandelssystem startade 2005 i syfte att minska våra utsläpp av växthusgaser. 

Detta görs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. EU sätter alltså ett tak över hur 

mycket utsläpps som får göras av energiintensiv industri, flygbolag samt kraftproducenter 

för att gradvis minska mängden utsläpp gradvis (Europeiska rådet, 2017).  

 

Den ekonomiska krisen 2008 har inneburit att efterfrågan på utsläppsrätter minskat och 

även utsläppen minskat. Konsekvensen av detta har blivit ett överskott av utsläppsrätter i 

systemet och ett lägre pris på utsläppsrätter som vidare minskar incitamentet för företag att 

minska sina utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. För att målen ska kunna uppnås krävs det 

att EU gör en reform för att få ett väl fungerande system. År 2015 lades ett förslag fram 

som innebar en bredare översyn av EU:s utsläppshandelssystem och vilken roll som 

systemet bör spela för att lyckas uppnå målet till 2030. Syftet med förslaget var att främja 

innovation och användningen av koldioxidsnål teknik, som i sin tur skapar sysselsättning 
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och tillväxt. Det avsåg samtidigt att upprätthålla de garantier som krävs för att skydda den 

europeiska industrins konkurrenskraft. Förslaget innefattar bland annat också gratis 

tilldelning av utsläppsrätter för att på så sätt förhindra de branscher som blir mest 

drabbade ekonomiskt att flytta produktion utanför EU, gratis utsläppsrätter för nya och 

växande anläggningar, mer flexibla regler för att enkelt kunna anpassa antalet gratis 

utsläppsrätter till produktionsnivåerna samt en utveckling av alla riktmärken som används 

för att mäta utsläppsnivån i syfte att kunna mäta den tekniska utvecklingen sedan 2008. 

Mycket av detta förslag finns till för att skydda de företag som idag har sina fabriker inom 

EU och deras konkurrenskraft.  

 

Vidare krävs att de sektorer som ingår i EU:s utsläppshandelssystem minskar sina utsläpp 

med 43% jämfört med 2005 för att uppnå målet inför 2030. För att möjliggöra detta har 

EU beslutat att minska antalet totala utsläppsrätter i systemet med 2,2 procent från 2021 

varje år jämfört med 1,74% som tidigare. Detta skulle motsvara en extra 

utsläppsminskning på cirka 556 miljoner ton, ungefär lika mycket som hela 

Storbritanniens årliga utsläpp (Europeiska rådet, 2017). 

 

EU:s utsläppshandelssystem är indelat i fyra olika faser och vi befinner oss just nu i fas 3. 

Det var år 1997 som Kyotoprotokollet för första gången fastställde mål för att minska 

utsläpp av växthusgaser för 37 industriländer. För att kunna uppnå dessa mål skulle 

verktyg behöva utvecklas för att lyckas. År 2005 lanserades systemet efter internationella 

förhandlingar och diskussioner med intressenter (Europakommissionen, 2019 A).  

 

Fas 1 (2005–2007) 

 

De tre första åren kan karaktäriseras som uppstart av systemet och målet var att genom 

“learning by doing” förbereda sig inför fas 2 för att då kunna möta Kyoto-målen och skapa 

ett väl fungerande och effektivt. Fas 1 gick också ut på att omfatta koldioxidutsläpp från 
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kraftgeneratorer och energiintensiva industrier. Majoriteten av utsläppsrätterna fördelades 

gratis mellan företag där det finns en risk för koldioxidläckage. Denna term innebär att om 

dessa företag skulle behöva betala fullt ut för varje utsläppsrätt skulle de möjligen behöva 

flytta produktionen till länder med mindre ambitiösa utsläppsmål (Energimyndigheten 

2019, C) Fas 1 lyckades med att etablera ett pris på koldioxid, möjliggöra handel av dessa 

utsläppsrätter över hela EU samt den infrastruktur som var nödvändig för övervakning, 

rapportering och verifiering av utsläpp från de berörda verksamheterna 

(Europakommissionen, 2019 B).  

 

Fas 2 (2008-2012) 

 

Under fas 2 hade Kyoto-protokollet tagit fart och många förändringar skedde. Bland annat 

gick Norge, Island och Liechtenstein med, taket på antal utsläppsrätter minskade med 

6,5%, straffpriset ökade, andelen gratis tilldelning av utsläppsrätter minskade med 90%, 

auktionsmarknaden ökade mm. Under denna period kom även finanskrisen vilket 

orsakade lägre efterfrågan på utsläppsrätter och därmed utsläppsminskningar 

(Europakommissionen, 2019 B).  

 

Fas 3 (2013-2020) 

Auktionering är numera standardmetoden för fördelning av utsläppsrätter istället för gratis 

utdelning av dem. Industrisektorer använder fortfarande ”grandfathering” som metod 

(vilket innebär att de får behålla de utsläppsrätter de redan blivit tilldelade) istället för 

auktionering medans kraftgeneringssektorn bara använde sig av auktionering.  

 

Fas 4 (2021-2030) 

Fas 4 är runt hörnet och mycket kommer förändras under denna fas. Redan i slutet av fas 

tre reviderades målen i syfte att lyckas uppnå de mål EU satt upp inför 

utsläppsminskningarna år 2030 och som var en del av EU:s bidrag till Parisavtalet 2015. 
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Fokus ligger på att minska antalet utsläppsrätter varje år med 2,2% från 2021 för att stärka 

stabiliseringsreserven. Detta för att minska överskottet på kolmarknaden och förbättra 

utsläppshandelssystemets motståndskraft inför framtida chocker. Den fria fördelningen av 

utsläppsrätter ska fortsätta vara aktiv för att skydda industriers internationella 

konkurrenskraft samtidigt som man vill hjälpa industrier att möta de innovations- och 

investeringsutmaningar de står inför genom regler för att bestämma fri fördelning som är 

inriktade på att återspegla de tekniska framsteg som görs (Europakommissionen, 2019 C).  

 

2.2 Den svenska elmarknaden 
 

På 1990-talet avreglerades den svenska elmarknaden och några år senare tillkom det som 

idag är den gemensam elmarknaden i hela Norden och all el prissätts och handlas på 

elbörsen Nord Pool (Energimarknadsbyrån, 2019).  

Sedan 1974 har Sverige varit medlem i IEA vars syfte är att omfördela störningarna i 

utbudet av olja mellan medlemmarna. IEA ansvarar också för att ta hand om problem som 

innefattar efterfrågan och utbudet på olja, gas och kol, förnybar energiteknologi, 

elmarknaden med mera. IEA har vuxit sig starka genom åren och idag ligger deras fokus 

på energisäkerhet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet samt engagemang över hela 

världen (International Energy Agency [IEA], 2019).  

Idag är Sverige det land med nästa lägst koldioxidutsläpp per BNP i EU, efter Schweiz. 

Sveriges policy och mål är att ha ett hållbart energisystem samt att övergå från fossila 

bränslen till förnybar energi. Både det totala primära energiutbudet och den totala 

slutgiltiga energikonsumtionen var hög redan förra decenniet. Genom att utbudet av 

hållbar energi har ökat sedan dess så har energikonsumtionen fortsatt att vara hållbar trots 

att vi haft tillväxt i population och i ekonomin (IEA, 2019).  

Utbudet i Norden och Tyskland utgörs av vind, vatten, kol, kärnkraft, biomassa, olja och 

gas. Som framgår av figuren som följer nedan är de energibärare som släpper ut minst 
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koldioxid vid produktionen av el vind och vatten. För att förstå hur Sverige ligger till i 

Europas gemensamma mål att framställa förnybar el så kan en jämförelse av de olika 

resurser som används för att framställa el i Norden. I jämförelse med resten av Europa 

ligger Norden i framkant gällande förnybar energi. Sverige har cirka 50% förnybar 

produktion av el och Norge har ungefär 95% förnybar el i form av vatten- och vindkraft. I 

figuren framgår även hur priset och efterfrågan på el förändras över natt och dag. 

 

Figur 1: Fördelning av resurser för produktion av el i Nordens elmarknad.  

 
Källa: International Energy Agency (2019) 

 

I figuren går det att utläsa hur pris och efterfrågan ser ut för respektive resurs under natt 

och dag. Efterfrågan sjunker på natten då vi inte använder samma mängd el under dessa 
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timmar vilket gör att priset sjunker. Kvantiteten är i enheten MW (Mega Watt) och priset i 

euro per MWh (Mega Watt hour).  

2.3 Elbörsen Nord Pool 
 

Priset på el bestäms av ett ”Day-ahead” pris som är anpassat för att kunna möta de 

individuella marknader och företag som handlar sin el. Marknaden är öppen dagligen året 

om. Efter den bestämda tiden 12.00 CET (central European time) har passerat så 

aggregeras alla inköps- och försäljningsorder i två stycken kurvor för varje leveranstid, se 

figur 2. Efter varje timme fastställs en efterfrågakurva och en utbudskurva och där skapas 

ett anonymt budgivningsområde av alla typer av blockordrar och efter varje leveranstid 

bestäms elpriset. 

 

De olika budgivningsområdena kan ha en balans av el där ingen el efterfrågas eller bjuds 

ut till försäljning, överskott eller ett underskott vilket resulterar i att elen kommer strömma 

från de områden där efterfrågan är lägre och priset likaså mot de områden med högre 

efterfrågan och där även priset är högre. Är kapaciteten inte tillräcklig för att full 

priskonvergens ska uppnås kommer detta leda till en överbelastning och 

budgivningsområdena får olika priser. Om däremot överföringskapaciteten är tillräcklig 

kommer priset att vara identiskt inom de olika budgivningsområdena. I figur 2 går det att 

utläsa hur jämvikt uppnås om ett område har ett överskott eller underskott av el samt hur 

priset förändras på marknaden.  
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Figur 2: Överskott och underskott av el 

 

 
 

Källa: Nord Pool (2019). 

 

PL och PH är priset i varje område där handelskapaciteten är fullt utnyttjad. PCap-0 är priset 

i varje område när ingen övergångskapacitet är tillgänglig.  

 

2.4 Det nordiska systempriset 
 

De nordiska länderna utgör tillsammans ett budgivningsområde. Nord Pool samlar alla 

priser från alla budgivningsområdena och fastställer därefter ett systempris. Flödena från 

dessa områden kommer att betraktas som import eller export. 

 

Även de enskilda länderna är indelade i regioner. Sverige är uppdelat i fyra regioner, 

Norge är uppdelat i fem regioner och Finland bara en region. De olika regionerna skiljer 
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sig åt med avseende på efterfrågan och utbud på el och därför kommer även priset att 

variera mellan de olika regionerna. I detta fall skulle den region med ett lägre pris samt 

lägre efterfrågan sälja el till den region med en högre efterfrågan då priset där pressas upp 

på grund av efterfrågan. Ett scenario är att priset blir samma över hela landet men ett annat 

scenario är att priserna förblir olika då överföringskapaciteten inte alltid är tillräckligt stor 

mellan regionerna vilket förhindrar att elen förflyttas mellan regionerna (Nord Pool, 2019 

C).  

 

Det är stora variationer i efterfrågan på el och är generellt högre på dagen då vi är vakna 

och förbrukar mer el än på natten då vi sover. Efterfrågan varierar även stort över 

årstiderna (Brännlund & Vesterberg, 2018). 
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3. Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning och hur den gett mig stöd till min undersökning. 

 

3.1 Tidigare forskning 
 

Eriksson (2018) som studerar hur EU:s utsläppshandelssystem har påverkat elpriset är en 

viktig utgångspunkt för denna uppsats. Variablerna som testas är pris på utsläppsrätter, 

vattenreservoarens nivå, temperatur, BNP, pris på kol samt pris på naturgas. Resultatet i 

Eriksson (2018) visar att priset på utsläppsrätter, kolpriset, temperaturen och 

vattenmagasinens nivå i reservoaren är statistiskt säkerställda på 1% signifikansnivå. Den 

variabel som påverkar elpriset i störst utsträckning är vattenreservoarens nivå som visar att 

om nivån ökar med ett kommer elpriset minska med 13,2909.   

 

Brännlund et al. (2012) har undersökt hur elmarknaden och elpriset påverkats före och 

efter avregleringen, 1996. Deras syfte och frågeställning är inte densamma som min men 

dock en intressant studie som redogör över hur elmarknaden är uppbyggd. Brännlund et 

al. (2012) fokuserar på variablerna BNP, skatt, kärnkraft, kolpriset, temperatur samt regn 

och hur dessa haft en historisk påverkan på elpriset. Ett exempel som beskrivs är under 

vintern 2002/2003 då fyllnadsgraden i vattenreservoaren var mycket låg vilket resulterade 

i ett historiskt sett mycket högt pris. En lägre produktion av kärnkraft och ett högre kolpris 

har också haft en positiv effekt på elpriset. 

 

Ytterligare en studie som ligger till grund för mitt arbete är Torró (2008) som visar hur 

vattenmagasinens nivå, temperatur och nederbörd påverkar elpriset. Till skillnad från 

Torró (2008) som studerar hur priset ändras veckovis kommer analysen i denna studie att 

baseras på månadsvisa prisförändringar. Vattenkraften är en viktig del i den totala 

elproduktionen i Norden och därför menar Torró (2008) att nivåerna i vattenmagasinen 
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har stor påverkan på elpriset. Därav blir nederbörden en intressant variabel att studera då 

nederbörd påverkan vattenmagasinens nivå. Torró (2008) studerar den nordiska 

elmarknaden Nord Pool och vidare hur nederbörden påverkar det framtida elpriset. Han 

beskriver det med två olika utfall: väldigt hög eller väldigt låg nivå på vattennivån. Vid 

hög nivå finns det risk för översvämning och elpriset kommer därför att falla för att 

undvika översvämning. Vid låg fyllnadsgrad kommer spotpriset att stiga då nivån inte är i 

jämvikt med efterfrågan och elimport kommer att krävas för att kunna möta efterfrågan på 

el. Författaren menar också på att temperaturen kommer att påverka elpriset. Vid en 

väldigt låg temperatur där produktionskapaciteten är begränsad kommer elpriset också att 

stiga. Priset påverkas även av efterfrågan.  

 

I en studie av Hirth (2016) studeras huruvida den europeiska elmarknaden förändras 

mellan 2008 och 2015 när priserna på el faller med nästan två tredjedelar. Detta förklaras 

av expansionen av den förnybara energin, det nära kollapsade europeiska utsläppssystem, 

allt för optimistiska investeringar i kärnkraft, billig kol och naturgas samt nedgången i den 

totala elkonsumtionen.  Här jämförs vad som påverkar elpriserna i respektive land och det 

visade sig att Sveriges elpris berodde till stor del på efterfrågan på el medan Tysklands 

elpris påverkades till stor del av gaspriset samt att skillnaden beskrivs bero på karaktären 

av den hydro-dominerade elsystemet i Norden. Slutsatsen i denna studie är att de tre 

viktigaste faktorerna för att förklara elpriset i Sverige är det ökade utbudet av antal 

förnybara källor av energi, den minskade efterfrågan på el samt att år 2015 var ett våtår då 

vattenkraften kunde producera maximalt. Vad studien dessutom visar är att priset i Norden 

är mer priskänsligt än i Tyskland. Detta beror på att Tysklands el kommer till största del 

från ett kontinentalt kraftvärmeverk medan i Norden består den till största del av 

vattenkraft. Vattenkraft har en låg marginalkostnad men är däremot mer känslig för större 

volymändringar.  
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Ahlgren, Andersson och Bynell (2007) studerade Nord Pools systempris, en studie av 

prispåverkande faktorer där variablerna temperatur, hydrologisk balans, snömängd, priset 

på utsläppsrätter, tillrinning, inflöde till vattenmagasin, fyllnadsgrad samt import av el till 

Nord Pool-området studerades. De studerade en period från 2000 fram till vecka 32 år 

2007. Resultatet visar att elpriset kan förklaras till ungefär 50% av de förklarande faktorer 

som inkluderades i modellen (Ahlgren, Andersson & Bynell, 2007). Importen som krävs 

för att täcka den efterfrågade elen i Norden visade sig ha högst förklaringsgrad vilket 

författarna menar beror på att den totala import av el som krävs är hög för att täcka hela 

efterfrågan på el i Norden. Variablerna import och priset på utsläppsrätter visade sig också 

ha ett starkt samband då import av el består av fossila bränslen som vidare belastas med 

utsläppsrätter som måste köpas. Detta påverkar elpriset i negativ riktning. Vidare kommer 

författarna fram till att den hydrologiska balansen påverkar elpriset genom att nivån på 

vattenmagasinen ska regleras för att vattenkraften ska kunna producera maximalt. 

Temperaturen visar sig också påverka elpriset men övriga variabler har förkastats på 

grund av ett för lågt visat samband.  

 

Sjödin och Grönkvist (2004) studerar hur ett utsläppsredovisningsschema kan påverka den 

totala mängd koldioxid som släpps ut vid produktion av el på den nordiska marknaden. 

Skillnaderna av koldioxidutsläpp för varje TWh mellan de olika nordiska länderna visar 

sig skilja åt. Norge ligger bäst till och uppskattas släppa av noll kg/MWh, Sverige 

uppskattas släppa ut 11 kg/MWh, Finland 170 kg/MWh och Danmark 608 kg/MWh. Detta 

beror på att de olika länderna använder sig av olika energikällor.  

 

Danmark använder sig nästan enbart av fossila bränslen till sin elproduktion och Finland 

till ungefär en tredjedel, vilket förklarar varför deras utsläpp är högre än i Norge och 

Sverige. 
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Dessa utsläppsredovisningsscheman är inte anpassade för länder med en dominerande 

grön el eller kravmärkt el som den elproduktion Sverige har. År 2000 bestod Sveriges 

elproduktion av ungefär 50% grön el varav ungefär 6% såldes till andra länder. 

Vattenkraft kvalificeras som grön el men är dock bara en bråkdel av all kravmärkt el.  

 

Sjödin & Grönkvist (2004) förklarar att märkt redovisad el misslyckas med att signalera 

att en reduktion av konsumtionen kan reducera den marginella fossila kraftproduktionen. 

Ett annat lämpligt system som kan tillämpas vid grön el är den marginella elen som kan 

visa hur Sveriges elförbrukning kan minska kolkraftsproduktion utomlands.  

 

Kirat och Ahamada (2011) studerar skillnaden mellan Frankrikes och Tysklands 

energisektorer och hur dessa påverkas av EU ETS. Författarna ser ett samband mellan 

temperaturen och priserna och menar att temperaturen i sig inte påverkar månadspriset 

men att varmare temperaturer påverkar elpriset i positiv riktning på samma sätt som 

kallare temperaturer påverkar elpriset i negativ riktning. Då temperaturen endast påverkar 

elpriset via efterfrågan, drar de slutsatsen att temperaturen enbart påverkar dagspriset på 

el. De kommer fram till att påverkan av utsläppsrestriktionerna under fas ett beror på 

landets energimix, det vill säga deras olika elproduktioner. De såg också att korrelationen 

mellan dagspriset minskade med 30% mellan de två faserna, i både Tyskland och 

Frankrike. Anledningen till detta var att kolpriset minskade drastiskt och konvergerade 

mot noll. De nya restriktionerna visade sig ha en positiv inverkan på målen av Kyoto 

protokollet. Eftersom det också inte var möjligt att spara utsläppsrätter till senare perioder 

begränsas användningen av kol och förhindrar eventuell brist på kol.   
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4. Empirisk regression  
 

För att studera bestämningsfaktorer till elpriset måste såväl efterfrågan som utbud av el 

beaktas i den empiriska modellen. Ett första steg är därför att definiera efterfrågan och 

utbud.  

 
4.1 Utbud 
 

De variabler som kommer att användas som utbudsvariabler är kolpriset, elpriset, pris på 

utsläppsrätter priset samt vattenreservernas nivå. Denna studie kommer i huvudsak 

fokusera på priset på utsläppsrätter för att se hur mycket den påverkar elpriset.  

 

Ekvationen för utbudet definieras på följande sätt: 

𝑄! 	= 	𝑓	(	𝑃"# , 𝑃$%# , 𝑃&'(#ä**(+ä''"+ , 𝑁,-''"., 𝑃.-'&+/-() (1) 

 

𝑄( utgör kvantiteten på utbudet och alla variabler på höger sida är en definition av priset 

på el, kol, utsläppsrätter och på naturgas samt nivån på vattenreserverna.  

 

4.2 Efterfrågan 
 

Med hänvisning till Brännlund et al. (2012) definieras efterfrågeekvationen på följande 

sätt:  

𝑄0 	= 	𝑔	(𝑃"# , 𝐵𝑁𝑃, 𝑇𝐸𝑀𝑃) (2) 

 

𝑄0 utgör kvantiteten på efterfrågan som är beroenden av priset på el, BNP i Sverige per 

capita samt temperaturens nivå.  
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4.3 Jämvikt på marknaden 
 

För att nå jämvikt på elmarknaden krävs att vi sätter att utbud är lika med efterfrågan för 

att få fram jämviktspriset samt jämviktskvantiteten. 

	

𝑓	(𝑃"# , 𝑃$%# , 𝑃&'(#ä**(+ä''"+ , 𝑁,-''"., 𝑃.-'&+/-() 	= 	𝑔	(𝑃"# , 𝐵𝑁𝑃, 𝑇𝐸𝑀𝑃) (3) 

 

Ovanstående ekvation kan skrivas om på följande sätt:  

 

𝑃"# 	= 	ℎ	(𝑃$%# , 𝑃1213!, 𝑃.-'&+/-(, 𝑁,-''"., 𝐵𝑁𝑃, 𝑇𝐸𝑀𝑃)	(4) 

 

 

Den reducerad regressionsmodell definieras nedan: 

 

𝑃"# 	= 	𝛼	 +	𝛽4	𝑃$%# 	+ 	𝛽5	𝑃&'(#ä**(+ä''"+ 	+ 	𝛽6	𝑁,-''". 	+ 	𝛽7	𝑃.-'&+/-( 	+ 	𝛽8	𝐵𝑁𝑃	 +

	𝛽9	𝑇𝐸𝑀𝑃	 + 	𝑢	(5) 

 

4.5 Ekonometriska problem 
 
En OLS (ordinary least squares) estimator kommer att användas för att skatta 

riktningskoefficienterna inom den reducerade regressionsmodellen (Stock & Watson 2015 

s. 471 C). För att kunna använda OLS måste vissa kriterier vara uppfyllda, som annars kan 

skapa problem kring tolkning och analys samt felaktiga koefficienter.  

 

Elpriset, som är den variabel som skall förklaras, kan antas påverkas av de exogena 

variablerna i modellen. Priset på kol samt priset på utsläppsrätter och naturgas bestäms på 

världsmarknaden och temperatur och vattenreservernas nivå är vädervariabler. Detta gör 

det möjligt att anta att de förklarande variablerna kan antas exogena, och att de därmed 

bestäms utanför modellen.  
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Elpriset skulle kunna tolkas som att det endast har en liten påverkan av BNP, däremot 

skulle större förändringar i elpriset påverka BNP i en mindre utsträckning än elpriset 

förändras (Konjunkturinstitutet, 2011) och därmed är det möjligt att tolka BNP som 

exogen. I och med detta skulle samtliga förklarande variabler i modellen kunna antas vara 

exogena. 

 

Inom tidsseriedata är det vanligt att problem med autokorrelation uppstår. Autokorrelation 

innebär att feltermen är korrelerad med sig själv över tid. Detta innebär således att ett 

kriterium för att använda OLS inte är uppfyllt. Eftersom detta är ett vanligt förekommande 

problem i tidsseriedata är det viktigt att ta hänsyn till (Stock &Watson 2015 s. 574 A).  

 

En annan viktig aspekt är att testa för multikollinäritet i datamaterialet. För att testa om det 

finns multikollinäritet inom regressionen måste vi undersöka om två eller flera av de 

oberoende variablerna korrelerar med varandra i hög utsträckning. Problemet som följer 

blir att det är svårt att hålla isär effekterna av de oberoende variablerna på den beroende 

variabeln (Stock & Watson 2015 s.251 C).  
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5. Data 
 
Under detta avsnitt redogör jag för vilka variabler jag valt att inkludera i min modell och 

vart jag hämtat mitt data. 

 

Tabell 1: Summering av data 
Variabel Obs Medelvärde Std. avv Min Max Källa 

Snittpris el 72 32,988 8,950 9,1 54,4 Nord Pool (2019) 

Pris naturgas 72 2,668 0,500 1,53 4,37 Investing (2019) 

Temperatur 72 15,382 7,662 3,2 29,05 SMHI (2019) 

Pris kol 72 2,668 0,500 1,52 4,37 Indexmundi (2019) 

Vattennivå 72 19 669,51 9 188,554 5696 72 688,75 Nord Pool (2019) 

Pris utsläppsrätter 72 7,681 4,211 3,54 24,67 Investing (2019) 

BNP 72 102,352 5,052 94,366 110,212 Ekonomifakta (2018) 

 

5.1 Oberoende variabler 
 

En oberoende variabel förklarar vad som orsakar förändring i den beroende variabeln. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar elpriset, vilken är 

den beroende variabeln. I tidigare studier har ett stort antal faktorer undersökts som 

potentiellt skulle kunna förklara förändringar i elpriset. Denna studie ämnar främst att 

undersöka hur priset på utsläppsrätter påverkar elpriset. Ahlgren, Andersson och Bynell 

(2007) samt Torró (2008) har visat att priset på utsläppsrätter har haft en signifikant 

påverkan på elpriset. En vanligt återkommande variabel visar sig vara vattenmagasinens 

nivåer. Av denna anledning kommer nivån på vattenmagasinen inkluderas i regressionen. 

Vidare baseras valet av de oberoende variablerna på hur återkommande de har varit i 

tidigare studier om elpriset och dess förändring. De variabler som kommer testas för 
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huruvida de påverkar förändringen i elpriset är vattenmagasinets nivå, temperatur, 

kolpriset, priset på naturgas samt priset på utsläppsrätter.  

 

Respektive variabel presenteras grafiskt för att enkelt kunna se hur de förändrats med 

tiden, samtliga grafer går att se i tabell 1 i appendix. Grafen för elpriset visar ett 

genomsnitt av de fyra regionerna och hur priset förändrats. Priset på utsläppsrätter visas i 

månatliga priser i Euro per ton och dessa priser är hämtade från Investing (2019). Då det 

endast fanns data på veckovisa vattennivåer skapades en genomsnittlig vattennivå per 

månad (Nord Pool, 2019 B).  Detta skulle kunna bli lite missvisande men då detta var det 

enda alternativet om jag ville ha med denna som en variabel. Priset på utsläppsrätter har 

under det senaste året visat sig vara volatilt. I grafen för vattenreserverna går det att utläsa 

tydliga säsongsvariationer där nivåerna är höga under sommaren och lägre under vintern. 

BNP fanns endast tillgänglig i kvartalsdata och därför användes samma värde på BNP för 

samtliga månader inom samma kvartal. Värdet på BNP i det tillgängliga datamaterialet 

definieras i fasta priser i miljarder svenska kronor. För att underlätta analysen ändrades 

BNP från SEK till Euro. En svenska krona motsvarade 0,031 euro och en euro motsvarade 

vid tillfälle 10,74 svenska kronor (växelkurser, 2019). BNP följer en tydlig positiv 

utveckling. Priset på naturgas är i euro per Million Metric British Terminal Unit och är 

månatlig (Indexmundi, 2019 B). Detta data finns dock endast fram till maj 2018 vilket 

begränsar det tidsspann jag kan använda för de andra variablerna. Priset på naturgas följer 

inte någon tydlig trend. Kolpriset anges i million metric british therminal unit. Kolpriset är 

månadsvis (Indexmundi, 2019 A). Variabeln temperatur är i måttet celsius och är 

månadsvis. Data har använts från Umeå, Kiruna, Stockholm och Malmö. Grafen visar ett 

snitt mellan städerna Kiruna, Umeå, Stockholm och Malmö hur temperaturen har varierat 

från 2013 till och med 2018 (SMHI, 2019 A; SMHI 2019 B). Temperaturen följer en 

tydlig säsongstrend där temperaturen stiger under sommaren och går ner under vintern.  
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5.2 Marknadselpriset 
 

Nord Pool är plattformen där elen köps och säljs och därmed den plattformen där priset 

bestäms. Elpriset mäts i Euro per MWh (Nord Pool, 2019 A). Från Nord Pool där jag 

hämtat mitt data om elpriser finns det månatlig data på priserna i Sveriges fyra regioner i 

valutan Euro. Sverige indelat i fyra olika marknader där pris och kvantitet bestäms på 

respektive marknad.  
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6. Metod 
 

Mitt data är tidsseriedata då jag endast undersöker en entitet (Sverige) men över flera 

tidsperioder. En fördel med att använda tidsseriedata är att kunna studera utvecklingen 

över tid och förutse framtida värden på dessa variabler (Stock & Watson 2015 s.55 D). 

 

Test utfördes även för att se om det fanns multikollinäritet, autokorrelation eller 

heteroskedasticitet. Endast autokorrelation visade dig vara ett problem vilket innebär att 

det finns en korrelation mellan mina tidsserier (se tabell 1 i appendix). För att försöka 

åtgärda detta så laggades variablerna vilket innebär att förskjuta en rörelse i variabelns 

tidsserie framåt så att rörelsen inträffar senare. Här har jag testat att lagga de olika många 

år för att jämföra resultat. Närmast 2 blev när mina variabler var laggade en gång men 

BNP och temperatur 2 gånger. Att högst resultat blir efter bara ett eller två år är en fördel 

då jag tappar observationer för varje gång jag laggar mina variabler. Problem med 

autokorrelation kvarstår dock.  
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7. Resultat 
 

Endast variabeln priset på utsläppsrättigheter samt kolpriset visade sig vara signifikanta, 

på 5% signifikansnivå.  

 

Tabell 2: Regressionsresultat 

 
Snittpris el Koefficient Standardfel P-värde 95% konf. int. 

Pris naturgas 1,850 1,917 0,338 (-1,979;5,681) 

Pris kol 4,389** 1,997 0,032 (0,399;8,378) 

Vattennivå -0,000 0,000 0,567 (-0,000;0,000) 

Pris utsläppsrätter 1,169 *** 0,271 0,000 (0,626;1,712) 

Medeltemperatur -0,035 0,120 0,772 (-0,275;0,205) 

BNP -0,216 0,249 0,389 (-0,715;0,282) 

konstant 31,221 26,023 0,235 (-20,750;83,193) 

Förklaringsgrad 0,33 

P<0,1*, P<0,05**, P<0,01*** 

 

 

Förklaringsgraden visar att modellen förklarar ungefär 33% av elpriset. Resten av 

variationen i elpriset förklaras av variabler som är utanför modellen.  

 

Priset på utsläppsrätter visade sig vara signifikant. Empiriskt stöd på 1% signifikansnivå 

går att säkerställa för denna variabel då P-värdet uppgår till 0,000. Att priset på 
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utsläppsrätter påverkar elpriset är logiskt då detta innebär en kostnad för företaget som 

läggs på elpriset. 

 

Vattenreservernas nivå visade sig inte ha något empiriskt stöd för att den skulle påverka 

elpriset och inte heller priset på naturgas eller temperaturen.  

 

Kolpriset har ett P-värde på 0,032 vilket ger empiriskt stöd på 5% signifikansnivå och har 

en positiv påverkan på elpriset.  

 

Resultatet visar att om priset på utsläppsrätter ökar med en Euro per ton kommer 

snittpriset på el öka med 1,169 Euro per MWh.  

 

En regression som testades var att se ifall det fanns någon linjär eller exponentiell trend 

mellan tid och elpriset. Detta i syfte att byta ut variabeln BNP helt och se ifall det annars 

finns ett samband mellan trender och elpriset. Slutsatsen i denna modell är att det finns ett 

väldigt starkt samband mellan tidstrender och elpriset men däremot förstör dessa två 

variabler för de andra två som tidigare varit signifikant alltså priset på utsläppsrätter och 

kol. Dessa variabler korrelerar med trend-variablerna och blir därför mindre signifikant i 

förhållande till elpriset.  
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8. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras resultatet. 

 

Den valda modellen visade att endast att priset på utsläppsrättigheter och priset på kol var 

signifikanta och kan förklara förändringen i priset på el.  

 

Eftersom BNP och vattenreservernas nivå är omgjorda till ett genomsnitt kan det göra att 

resultatet blir missvisande eftersom de inte är faktiska observationer. Jag utgår dock ifrån 

att dessa förändringar inte kommer påverka resultatet i en större utsträckning. 

 

Av de sex förklarande variabler som inkluderades i modellen var det fyra variabler som 

inte var signifikanta på 5% signifikansnivå. Dessa variabler var temperatur, priset på 

naturgas, vattenreservernas nivå samt BNP. Även de insignifikanta variablerna inkluderas 

i modellen.  

 

Det var chockerande att vattenreservernas nivå inte var signifikant på 5% signifikansnivå 

då denna variabel visat ett samband med elpriset i många tidigare studier. Varför denna 

variabel inte blev signifikant kan bero på data mellan tidsspannen och vilka andra 

variabler som testades i denna regression. Om studien hade gjorts om igen hade nederbörd 

och snösmältning också inkluderats vilket skulle kunna påverka huruvida 

vattenmagasinens nivå hade visat vara sig signifikant eller inte.  

 

Då vattenmagasinets nivå följer en viss trend varje år, som påverkas av nederbörd och 

snösmältning kan det vara möjligt att även elpriset styr dess nivå. Vid en låg efterfrågan 

på el sjunker priset vilket kan vara ett argument till att hålla nivån på vattenmagasinen 

höga för att vid en given tidpunkt då efterfrågan på el ökat, kunna minska nivån på 

vattenmagasinen och producera mer el. Detta kan orsaka endogenitetsproblem som 

innebär att den beroenden variabeln styr en eller flera variabler i vänsterledet vilket skulle 
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generera ett missvisande resultat då vi endast vill se hur variabler i vänsterledet påverkar 

variabeln i högerledet.  

 

Kolpriset som också visade sig vara statistiskt signifikant på 5% signifikansnivå påverkar 

elpriset i en positiv riktning. Kol är en insatsfaktor för kolkraftverk och om priset på kol 

ökar kommer även insatskostnaden för kolkraftverk att öka, vilket kommer resultera i ett 

högre elpris (Gujarati, 2003). Kolpriset följer en viss trend varje år där priset är som högst 

mellan december och februari samtidigt är temperaturen är högst under dessa månader och 

detta pressar upp elpriset. Elpriset följer dock inte samma trend varje år vilket kan bero på 

andra variabler. Det svårt att diskutera vilka variabler som detta beror på då endast priset 

på kol och utsläppsrätter blev signifikanta.  

 

I efterhand hade det även varit intressant att studera hur variablerna nederbörd, import och 

export av el, kärnkraft, snömängd och bränsle påverkar elpriset. Dessa variabler har 

tidigare studerats i andra studier och visat sig vara signifikanta. För att få full förståelse för 

vad som styr elpriset och i vilken utsträckning skulle även dessa variabler behöva 

inkluderas.  

 

Målet med utsläppsrätter är att minska utsläppen av koldioxid. EU kommer att minska 

antalet utsläppsrätter med 2,2% varje år från start 2021. Detta tror jag kommer påverka 

elpriset i ännu större utsträckning av anledning att efterfrågan på utsläppsrätter kommer att 

vara lika stor men utbudet mindre och därför att priset blir dyrare. Syftet med att sänka 

taket på antalet utsläppsrätter är dock att få företag att rena sina utsläpp istället för att köpa 

utsläppsrätter och i och med att priset på utsläppsrätter kommer stiga kommer företag att 

vilja rena sina utsläpp istället. Processen till att få företag att rena sina utsläpp i större 

utsträckning än vad det gör idag kan vara en lång process och därför tror jag att priset på 

utsläppsrätter kommer påverka elpriset mer efter 2021 men att påverkan sedan kan avta 

om företag börjar rena sina utsläpp mer än vad de gör idag.  
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Delar av denna studie är inspirerad av Eriksson (2018) och resultat i denna studie blir 

därför intressant att jämföra mot då variablerna i båda studierna är densamma. I de båda 

resultaten är BNP och priset på naturgas inte signifikanta. Det som skiljde de två 

resultaten åt var variablerna pris på naturgas, temperatur och vattennivå som inte var 

signifikanta i denna studie vilket resulterade i att endast två variabler var gemensamt 

signifikanta: pris på kol och pris på utsläppsrätter. Det data som använts är hämtat från 

samma källa på de flesta variabler men däremot är det data som använts i denna studie 

nyare vilket kan påverka resultatet. Intressant blir dock att det skiljer sig enbart ungefär ett 

år mellan våra arbeten och de flesta variabler följer en jämn trend och därför förväntades 

att temperaturen samt vattenreservernas nivå skulle bli signifikanta.  
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9. Slutsats 
 

Syfte med denna uppsats har varit att undersöka om priset på utsläppsrätter påverkar 

elpriset i Sverige. Resultatet blev som förväntat det vill säga att priset på utsläppsrätter 

påverkar elpriset i hela Sverige.  

 

Endast två variabler var statistiskt signifikanta i min regression. De övriga variablerna i 

modellen hade ingen signifikant påverkan på elpriset givet att de övriga förklarande 

variablerna fanns med i modellen.   

 

Då vi år 2021 går in i nästa fas i utsläppshandelssystemet och att antalet utsläppsrätter 

kommer minska med 2,2% varje år istället för 1,74% skulle det vara intressant för att se 

om denna variabel kommer påverka elpriset ännu mer. För att kunna svara på den frågan 

behöver dock att framtida studier görs.  
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Appendix 
Tabell 1-Korrelationsmatris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Snittpris el Pris naturgas Medeltemperatur Pris kol Vattennivå Pris utsläppsrätter BNP 

Snittpris el 1,000       

Pris naturgas 0,114 1,000      

Medeltemperatur -0,036 -0,062 1,000     

Pris kol 0,285 0,047 -0,061 1,000    

Vattennivå -0,046 0,173 0,154 0,015 1,000   

Pris utsläppsrätter 0,482 0,068 0,047 -0,009 0,028 1,000  

BNP 0,128 0,243 0,015 -0,323 0,148 0,570 1,000 



 35 

Graf 1 

 
a) Elpriset 

  
b) Pris på utsläppsrätter                                c) Vattenreservernas nivå 

  
     d)  BNP                                                         e) Pris på naturgas 

 

  
   f) Pris på kol                                                    g) Temperatur 
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