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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Avreglering och prisutveckling 
  -En studie av prisutvecklingen på el- och telekommarknaden 
 
Författare:   Thomas Gustafsson och Zoran Stjepanovic 
 
Handledare:   Curt Scheutz & Jurek Millak  
 
Nyckelord:  Telefoni, El, Elmarknad, Telekommarknad, Avreglering, 

Konkurrensverket, PTS, Elpriskollen, Elrådgivningsbyrån, 
Energimarknadsinspektionen 

 
Frågeställning:  Varför har priset för kunden ökat på elmarknaden och sjunkit på 
  telekommarknaden efter avregleringen? 
 
Syfte: Syftet är att undersöka avgörande faktorer till prisökningen på 

elmarknaden respektive prissänkningen på telekommarknaden och på 

så sätt öka förståelsen till varför en avreglering inom en bransch kan 

misslyckas och lyckas inom en annan.  

Metod:  Denna studie bygger på en flerfallstudie som är genomförd med hjälp av 
en kvalitativ ansats. Myndigheterna i denna undersökning är 
Konkurrensverket, PTS, Elpriskollen, Elrådgivningsbyrån och 
Energimarknadsinpektionen. Data har analyserats med hjälp av teorier 
för att identifiera de nyckelfaktorer som sökts.  

 
   
 
Slutsatser:  Elmarknad  
 
  - Ökade elskatter och moms 
  - Prissättningen sker efter dyraste elproduktionen, vilket höjer 
    priserna för övriga elpriser 
  - Införande av elcertifikat och miljöavgifter 
  - Ingen infrastrukturkonkurrens 
   
  Telekommarknad 
 
  - Inga skatter och avgifter på telefoni 
  - Infrastrukturkonkurrens 
  - Ny teknik 
  - Ingen produktion av telefoni 
  - Ökad konkurrens och sämre efterfrågan på fast telefoni 
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Abstract 
 
 
Title:  Deregulation and price development 
  -A study of the electricity and the telephone market 
 
Authors:   Thomas Gustafsson & Zoran Stjepanovic 
 
Advisors:   Curt Scheutz & Jurek Millak  
 
Keywords:  Telephone, electricity, telephone market, electricity market 

deregulation, Konkurrensverket, PTS, elpriskollen, 
Energimarknadsinspektionen, Elrådgivningsbyrån 

 
Frågeställning:  Why has the price increased on the electricity market since the 

deregulation and decreased on the telephone market? 
 
Purpose: The purpose is to examine important factors which have contributed to 

the price increase in the electricity market and price decrease in the 

telephone market and try to understand why a de regulation can 

succeed and fail. 

 
Method:  This study has a qualitative approach and includes five organizations: 

Konkurrensverket, PTS, Elpriskollen, Elrådgivningsbyrån and 
Energimarknadsinspektionen. The collected data has been analyzed 
with selected theories presented in the paper.  

 
   
 
Conclusion:  The electricity market  
 
  - Increased taxes and VAT 
  - Increased raw material prices 
  - The most expensive production sets the market prices  
  - Introduction of electricity certificate and environmental fees 
  - No infrastructure competition 
  - 
 
  The telephone market 
 
  - No taxes and fees 
  - Infrastructure competition 
  - New technology 
  - No physical production for the product 
  - Increased competition and less demand of landline telephone  
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1. Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer undersökningsområdet att presenteras, bakgrund till de två branscher som 
kommer att studeras och även själva problemet som denna uppsats skall svara på. 

 

1.1 Inledning 

Staten har de senaste 15 åren avreglerat ett flertal olika branscher, dessa är bland annat 

elmarknaden som avreglerades 1996 och telekommarknaden då man införde förvalsreformen 1999, 

dock fullt genomförd 2002. Staten nämner i sina rapporter att syftet med avregleringarna är att 

skapa effektiv konkurrens, fri marknad och prispress, något som i slutändan skall gynna 

slutkonsumenten. Detta är dock något som tar tid att upptäcka, något man först kan göra flera eller 

många år efter själva avregleringen. Nedan beskrivs el- och telekommarknaden, där också fokuset 

ligger på i denna uppsats. 

1.2 Elmarknaden 

I Sverige avreglerades elmarknaden 1996 med ett syfte att skapa konkurrens och förutsättningar för 

pris och kostnadspress.1 Innan avregleringen fanns ingen möjlighet för konsumenter att själva byta 

elbolag, utan man var då hänvisad till lokala monopol. Det var bara de stora kraftkonsumenterna 

(t.ex. stora industrier och distributionsföretag) som hade möjlighet att välja elproducent.2 

Trots att det finns ett antal olika eloperatörer på marknaden är nätverksamheten, som omfattar drift 

och underhåll av ledningarna, fortfarande ett naturligt monopol som myndigheterna reglerar och 

övervakar.3 

Elmarknadspolitiken har som mål att skapa en effektiv elmarknad vilket innebär att konkurrensen 

skall fungera väl och ge tillgång på el till konkurrenskraftiga priser. Målet är att skapa en väl 

fungerande elmarknad med effektivt utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning som gynnar 

slutkonsumenten.4 

Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar nätföretagen enligt ellagen och ser till att nättarifferna är 

skäliga samt att informationen de får in ges ut till konsumenter. EI har även en prisjämförelsesajt för 

elpriser, Elpriskollen. Syftet med Elpriskollen är att underlätta för elkunder att följa priser och göra 

ett smart val. Aktiva konsumenter innebär skärpt konkurrens mellan elhandelsföretagen, vilket i sin 

tur pressar elpriserna.  

 

                                                           
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/2420/a/47772 

2 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2004/200428.pdf 

3
 http://www.regeringen.se/sb/d/2420/a/47772 

4 http://www.regeringen.se/sb/d/12289/a/133528 
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1.3 Telekommarknaden 

Telekommarknaden är en bransch som har fått genomgå flertal förändringar och reformer de 

senaste 20 åren, och man talar om att avregleringen har skett i flera steg. 

1993 införde man telelagen och lagen om radiokommunikation som ersatte den gamla radiolagen.5 

Avsaknaden av regleringar i 1993 års telelag innebar att det uppstod stora gap mellan den formella 

och den faktiska etableringsfriheten, i synnerhet den fasta telefonin, då det dröjde 9 år innan hela 

förvalsreformen var genomförd.  

Den 1:a juli 1993 ombildades televerket till aktiebolaget Telia AB och samtliga aktier ägdes av staten 

för att senare år 2000 sälja ut 30% av dessa på börsen. Det man gjorde 1993 räckte inte för att få en 

fungerande konkurrens och man skärpte lagen 1997, då PTS (Post och radiostyrelsen) fick i uppdrag 

att bestämma i diverse tvister. 

När man talar om en avreglering på telekommarknaden syftar man på förvalsreformen som infördes 

först 1999, vilket i sig innebar att konsumenten anmäler sig till operatören han eller hon vill vara 

kund hos och därefter ringer lika enkelt som med Telia.6 

Det var först 2002 som förvalsreformen var fullt genomförd, då man fortfarande var tvungen att slå 

riktnummer vid lokalsamtal för att ringa med sin förvalsoperatör. Detta ansåg man vara dåligt ur 

konkurrenssynpunkt, varför man den 2:a februari 2002 införde att ta bort riktnumret från 

lokalsamtalen och det var först nu som samma villkor gällde för alla telefonoperatörer. 

Målet med förvalsreformen var att öka konkurrensen, något som man misslyckades med 1993, och 

skapa tillgång på lägre priset och bättre service. Denna reform har visat klara resultat på marknaden, 

med både hårdare konkurrens genom många fler aktörer, medvetna konsumenter som i sin tur 

skapat lägre priser. 

  

                                                           
5
 SOU [2005:4], Liberalisering, regler och marknader,2005, sid 599 

6
 http://www.pts.se/upload/Documents/SE/Faktablad_Forval%20for%20fast%20telefoni%20PTS-F-2002_5.pdf 
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1.4 Problemdiskussion  

Monopol beskrivs som en marknadssituation där en aktör dominerar marknaden och kan då också ta 

ut högre priser.7  Man slopade  elmonopolet 1996 för att införa konkurrens i handeln med el, vilket 

skapar förutsättningar för ökad pris- och kostnadspress i elförsörjningen.8 

Enligt ekonomisk teori skall en marknad där konkurrenterna erbjuder samma typ av produkter 

resultera i lägre priser och detta kan i sig resultera i eventuella priskrig.9 

Tanken med avregleringen var bland annat  att öka konkurrensen och att pressa priser och samtidigt 

säger teorier att denna förutsättning skall vara gynnsam för kunden, dock blev det inte så i 

verkligheten. Enligt tabellen nedan från Statistiska Centralbyrån (SCB) har priserna sedan 

avregleringen 1996 stigit med ca 300%. Det intressanta blir då att närmare undersöka anledningarna 

till detta. 

 

källa: SCB.se10 

Enligt SCB kan man se en utveckling av elpriserna sedan avregleringen vilket starkt tyder på en ökning 

i priserna vilket har gett en motsatt effekt. Detta stämmer alltså ej överens med riksdagens syfte. 

Om man däremot jämför avregleringen med telekommarkanden  visar det sig att det uppstått både 

mer konkurrens och lägre priser på telekommarknaden. 

 

                                                           
7
 Porter 

8
 http://www2.riksdagen.se/internet/rr-

web.nsf/cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/53ff1edd8cc61773c12569a700426df9/$FILE/fs000108.pdf 
9
 Porter 

10
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____85467.aspx 
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Källa: SOU (Statens offentliga utredningar)11 

I ovan tabell kan man konstatera att priset på el har ökat och priset på telefoni har minskat.  

1.5 Frågeställning 

Varför har priset för kunden ökat på elmarknaden och sjunkit på telekommarknaden efter 

avregleringen? 

1.6 Syfte 

Syftet är att undersöka avgörande faktorer till prisökningen på elmarknden respektive prissänkningen 

på telekommarknaden och på så sätt öka förståelsen till varför en avreglering inom en bransch kan 

misslyckas och lyckas inom en annan.  

1.7 Avgräsningar 

Undersökningen kommer att avgränsa sig till att undersöka el- och telekommarknaden (fast telefoni). 

Anlednignen till att vi har valt dessa är för att båda är nätberoende, att det är tjänster, att det varit 

monopol på båda och just för att de gått i olika riktningar rent prismässigt. Det är även en produkt 

man inte fysiskt inte kan ta på.  

Uppsatsen kommer även att avgränsas till följande myndigheter: 

 Elrådgivningsbyrån 

 Energimarknadsinspektionen 

 Elpriskollen 

 Post- och telestyrelsen (PTS) 

 Konkurrensverket 

 

 

Varför har vi valt dessa? 

Efter att noga ha diskuterat och undersökt vilka som bör ingå i denna undersökningen har vi 

kommit fram till att ha med ovanstående myndigheter, dels för att dessa är de absolut 

                                                           
11

 SOU [2005:4], Liberalisering, regler och marknader,2005, sid 599 
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avgörande organen inom just el- och telekommarknaden, men även för att de just arbetar 

med att främja konkurrens och prispress, samt övervakar de marknader vi kommer att 

undersöka. Vi har valt att inte ta med några el- och telekomföretag i undersökningen 

eftersom dessa kan ge vinklade svar eller helt enkelt inte ge oss svar på frågor vi söker, just 

för att frågorna kan uppfattas som känsliga ur ett företagsperspektiv, vilket gör att svaren 

möjligtvis inte blir de vi är ute efter. 
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2. Tidigare forskning och rapporter 
 
Den tidigare forskningen presenteras kort och har en direkt koppling till vår frågeställning. Från 
denna kommer information att följas upp som framkommit av intervjuer och kommer på så sätt öka 
reliabiliteten för uppsatsen och de slutsatser som vi kommer fram till. 

 

Energimarknadsinspektionen analyserade och utförde en rapport på uppdrag av regeringen 2006 

som heter ”Prisbildning och konkurrens på elmarknaden”12. Fokus ligger på att försöka förklara det 

senaste decenniets elprisökningar. Några viktiga slusatser som ligger bakom prisutvecklingen är 

bland annat ökade bränslepriser, handeln med utsläppsrätter och interaktion med kontinentala 

Europa.  Interaktionen med Europa gör att priserna jämnas ut mellan Norden och Europa och 

eftersom de legat högre i Europa blir de också högre i Sverige. 

 

Konkurrensverket har på uppdrag av regeringen 2009 lämnat förslag på åtgärder på hur man kan 

stärka konkurrensen på elmarknaden i Sverige samt en beskrivning på inträdesbarriärer och hur man 

kan minska dessa.13 Ett sätt är att fullfölja integrationen av de nordiska marknaderna. Trots en ökad 

elhandel och ökat utnyttjande av överföringsnätet, har investeringarna i de nationella stamnäten 

varit mycket begränsade. En annan viktig del är att bryta upp samägandet i elproduktionen. 

Råkraftsmarknaden är idag ett oligopol. Marknadskraft kan exempelvis utövas genom att 

elproducenter som äger såväl vatten-, kärn- och annan värmekraft försöka se till att dyr fossilbaserad 

värmekraft blir prisstyrande för Nordpool. Tillsammans svarade Vattenfall, E.ON och Fortum år 2007 

för 85% av elproduktionen i Sverige. 

 

I en rapport utgiven av konkurresnverket samma år som ovan rapport beskrivs åtgärder för ökad och 

bättre konkurrens på elmarknaden.14 Man talar även i denna rapport om möjliga orsaker till 

prisökningen, bland annat att det till stor del beror på ökade elskatter och denna effekt förstärks 

genom ett påslag av moms. Man beskriver att priset påverkas av utsläppsrätter, bränslepriser och 

produktionsskatter. Utsläppsrätterna leder till ökade produktionskostnader för produktion av fossila 

bränslen 

 

I samma rapport som ovan görs även en branschbeskrivning av telekommarknaden15, där man 

beskriver att priser för teletjänster minskat med 34%, något som till stor del beror på den snabba 

tekniska utvecklingen och den stora konkurrensen. Rapporten tar även upp betydelsen av 

infrastrukturbaserad konkurrens, där framväxten av Internet har skapt en helt ny egen 

distributionform där samtliga mediatjänster kan distribueras oberoende den fysiska infrastrukturen. 

                                                           
12

 http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Prisbildning-
%20och%20konkurrens%20p%C3%A5%20elmarknaden.pdf 
13

 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2009-4_Kis.pdf 
14

 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2009-4_forslag.pdf 
15

 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2009-4_Kis.pdf 
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I en rapport från Statens Offentliga Utredningar16 2005 beskrivs att konkurrens bör leda till sjunkande 

priser, eftersom det blir fler företag och att dessa lockar till sig kunder med lägre priser. Dock 

diskuteras problemet att både el- och telemarknaden är nätverksbranscher som kännetecknas av 

höga inträdesbarriärer som trots en avreglering gör det svårt att ta sig in på den markanden.  

När man talar om elmarknaden har ägarstrukren blivit alltmer koncentrerad efter liberaliseringen17, 

då de större företagen köpte upp de små och om man tittar till prisutvecklingen så har elskatterna 

ökat markant sedan 1996 års avreglering. Elpriserna kommer förmodligen på lång sikt att stiga om 

integrationen med EU fortsätter,  eftersom de nordiska länderna har lägst pris i Europa och att en 

förstorad marknad kommer att driva dessa uppåt. 

När man talar om telekommarknaden18 har prisutvecklingen gynnats i positiv riktning, mycket på 

grund av skärpta regler, exmeplvis när PTS 1997 fick rätten att aktivt ingripa gällande samtrafikvillkor 

för fast telefoni. Den reform som har inneburit mest för att öppna upp konkurrens för fast telefoni är 

förvalsreformen som genomfördes fullt ut 2002. I en rapport från konkurrensverket har även 

konkurrensen ökat avsevärt på det fasta telenätet vilket gjort utbudet både större och mer varierat 

vilket i sin tur pressat priserna.  

                                                           
16

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/70/42/e367519e.pdf 
17

 ibid 
18

 ibid 
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3. Metod 
 
I metoden presenteras ansats, metod och genomförande. Dessutom diskuteras reliabilitet och 
validetet samt metodkritik 

 

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsen bygger på en studie av el- och telekommarknaden. För att genomföra denna studie har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ ansats där vi genomfört 6 st telefonintervjuer med 

nyckelpersoner på olika myndigheter som ansvarar för de olika branscherna.  

 

3.2 Undersökningsmetod 

3.2.1  Vårt undersökningsval 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats för att få så djup information som möjligt kring 

marknaderna då det krävs komplex analys för att få svar på vår frågeställning. En kvalitativ ansats ger 

även möjlighet till både högre flexibilitet och bättre styrning av informanten, där ny information kan 

upptäckas.19 

Intervjuerna genomfördes efter informanternas förslag på tid, detta för att få så lugn 

intervjuatmosfär som möjligt då de själva fått avsätta tiden för den tidpunkt då intervjun genomförts. 

Anledningen till  telefonintervjuer beror på att de flesta av informanterna inte arbetar i Stockholm. 

De få som arbetar i Stockholm har inte varit tillgängliga för en vanlig intervju. Därför blev det ett 

naturligt val att använda oss av telefonintervjuer.  

 

3.3 Flerfallsstudie 

Studien är en flerfallsstudie då  vi skall studera fem olika myndigheter och finna faktorer för avvikning 

i utvecklingen för respektive fall. Vi har i vår uppsats valt att inte värdera något av våra fall som ett 

huvudfall utan ser de som fem likvärdiga studiefall.  

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Primärdata  

 

                                                           
19

 Tufte & Johannessen, 2003 
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Då vi genomför intervjuer som  ligger till grund för vår undersökning kommer vi använda oss till 

största del av primärdata i denna uppsats. Den informationen vi får ut från intervjuerna kompletteras 

sekundärdata i form av fakta från forskarrapporter skrivna inom de olika områdena.  

 

3.5 Intervjuer 

Intervjuerna baseras på guidade intervjuer tillsammans med en förutbestämd intervjumall. Guiden 

har endast avvikts från, då det dykt upp för oss, något helt oväntat och nytt som kan påverka 

undersökningen. Problem som kan uppstå är analysen, då olika frågor och svar dyker upp beroende 

på intervju.20 

 

3.6 Urval 

Undersökningen bygger på ett bekvämlighetsurval, då vi talat med varje myndighet och blivit 

tilldelade en person som bäst bör kunna svara på frågorna. Innan tilldelning berättade vi ingående 

om vad uppsatsen kommer att handla om och vilka områden som kommer att tas upp. Denna 

uppsats bygger på intervjuer med sammanlagt sex stycken olika informanter som är verksamma 

inom rådgivande och reglerande myndigheter i de olika branscherna. Både myndigheter och 

personer kommer att presenteras närmare i senare kapitel. 

Vi valde att inte intervjua några företag verksamma inom de två branscher vi valt att undersöka, då 

det finns risk att den information man får från dem kan vara vinklad utefter företagets vinstintresse. 

De myndigheter som vi valt har en övergripande bild av de olika branscherna och är de mest 

objektiva man kan hitta gällande informationen om marknaderna.  

  

                                                           
20

 ibid 



Magisteruppsats  Thomas Gustafsson 
Handledare : Jurek Millak och Curt Scheutz                                                                      Zoran Stjepanovic 

 
10 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet talar om hur tillförlitlig data är. I denna undersökning finner vi reliabiliteten god av flera 

anledningar.  Dels finner vi test-retest reliabiliteten god då svaren från intervjuobjekten var tämligen 

samtydiga. Det vi kom fram till i varje intervju påminde om och var antingen samma eller väldigt lik 

information som senare dessutom följdes upp med rapporter för att styrkas. 

Interbedömningsreliabiliteten anser vi även den vara god, då information vi fått fram tyder på 

samtydighet och det finns även rapporter på området som tyder på att prisutvecklingen beror på ett 

visst antal faktorer. 

Reliabilitetsproblemen i denna uppsats består främst av två punkter. Dels har vi inte haft någon 

större möjlighet att påverka intervjuobjekt, vilket gör att det kan ha funnits ännu bättre lämpade 

informanter. Ett annat reliabilitetsproblem berör antalet genomförda intervjuer. Ett större antal 

intervjuer hade kunnat höja reliabiliteten ytterligare. 

 

3.7.2 Validitet 

Validitet tyder på hur hur väl man mätt det man avsett att mäta. Vi anser oss ha varit tydliga med 

vårt ändåmål väldigt tidigt i arbetet och vetat tydligt vad vi varit ute efter. Svaren vi har fått har 

svarat på vår frågeställning och syfte. Av den anledningen ser vi validitet som väldigt god. 

 

3.8 Metodkritik 

Metodkritiken ligger främst i antal intervjuer som har genomförts. Ett större antal intervjuer skulle 

kunna öka reliabiliteten. Dock styrks samtliga slutsatser med forskningsrapporter.  

Ett annat tydligt problem är att när vi började söka informanter hade vi inga krav uppställda på vilka 

vi skulle prata med. Detta hade kunnat resultera i mindre kompetenta person som kanske inte hade 

kunnat svara på våra frågor lika bra som någon annan med bättre kunskap inom området. 

I efterhand känner vi att det kunde varit intressant att åtminstone ha talat med ett elhandelsbolag, 

enbart för att ta reda på hur de hade svarat. Trots att vi har varit kritiska till att intervjua bolagen 

redan från början, kan de ha kommit med andra infallsvinklar än myndigheter och tagit upp andra 

problem som vi kanske inte har tänkt på i prisutvecklingsprocessen. 
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4. Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen presenteras valda teorier samt förklaras vilka senare ligger till grund 
för analysen.  

 

De teorier som redovisas här är väldigt enkla och grundläggande företagsteorier som vi i analysen 
kommer att manipulera och applicera på hela branscher. Valet av grundläggande ekonomiska teorier 
är för att vi endast vill få ut en väldigt övergripande bild av branscherna och därefter med hjälp av 
intervjuer och artiklar kunna förklara varför prisutvecklingen ser ut som den gör i de olika 
branscherna.  
 

4.1 Porters fem krafter 

Med hjälp av de fem krafterna samt vad deras underliggande orsaker är lägger dessa grunden för att 

förstå om en industri är vinstdrivande. Dessutom kartlägger man konkurrensen och kan därigenom 

förutse och påverka konkurrensen. 
21

 

Femkraftsteorin är en företagsstrategi man använder för att se hur ett företag är placerat på 

marknaden och vilka krafter det utsätts för. Vi kommer inte att undersöka ett enskilt företag utan 

använder bara teorin för att få en överblick av branscherna.  

Vi har valt att studera tre områden i Porters fem krafter närmare i den här uppsatsen då vi endast 

finner dessa viktiga för genomförandet av analysen.  

  

                                                           
21

 Michael E. Porter, Electronic Business: On Competition s.4 
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Modell av Porters fem krafter 

 

4.1.1 Potentiella etablerare 

 

Nya konkurrenter som tar sig in på en marknad medför press på priser, kostnader och ökar 

kostnaderna för att konkurrera. De farligaste nya konkurrenterna är de stora företag som kommer 

från andra marknader och väljer att börja konkurrera på en ny marknad. Dessa konkurrenter agerar 

ofta på en substitutmarknad. Då dessa nya konkurrenter är stora på sina respektive marknader har 

de stora resurser för konkurrens vilket medför ett stort hot.22 

 

4.1.2 Substitutprodukter 

 

Med substitut menas en produkt som fyller en liknande funktion som marknadens men är tillverkad 

för en annan anledning. Det är lätt att "ignorera" substitutprodukter då de kan anses vara 

annorlunda från marknadens produkter.23 Dock kan dessa substitut ibland vara en större konkurrent 

än de naturliga konkurrerande produkterna inom marknaden. När en marknad utsätts för högt 

substituthot kommer vinsten att minska. För att kunna öka vinsten igen måste marknaden 

distansiera sina produkter från substitutet genom marknadsföring eller att visa på styrkan i sin 

produkt. 

Hot från substitut är hög om; 

                                                           
22

 Michael E. Porter, Electronic Business: On Competition s.8 
23

 Michael E. Porter, Electronic Business: On Competition s.17 
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 Om substitutprodukten erbjuder ett attraktivt pris jämfört med marknadens produkt. Ju 

högre värde en substitutprodukt har destå svårare blir det för marknaden att ta ut 

vinsteffektiva priser.  

 Kostnaden för att byta till en substitutprodukt är låg.  

 

4.1.3 Kokurrens 

 

Konkurrens på en marknad hämmar lönsamheten hos aktörerna på en marknad. Konkurrens sker i 

många olika former från nya produkter till reklamkampanjer. Hur mycket lönsamheten på en 

marknad minskar på grund av konkurrens beror på konkurrensens intensitet och hur de konkurrerar. 

Ett vanligt och enkelt sätt att konkurrera på är priskonkurrens. Detta konkurrenssätt är också ett av 

de mest destruktiva gällande lönsamheten. Konkurrenter kan lätt se en prissänkning och därmed 

också matcha den. Priskonkurrens hämmar inte bara lönsamheten utan urvattnar kundens 

uppmärksamhet till produkten och dess funktioner och kvalitet. 24 

 

Intensiteten på en marknad är hög om;  

 Det finns många konkurrenter eller om konkurrenterna är likvärdiga i storlek.  

 Tillväxten på marknaden är låg 

 Utträdesbarriärer är höga 

Priskonkurrens uppstår om; 

 Produkter är närmast identiska och det är låga kostnader för kunden att byta till en 

konkurrens produkt.  

 De fasta kostnaderna är höga medan marginalen är låg.  

 Om produktens värde är kortvarig. Då kan priskonkurrens uppstå då företagen vill sälja så 

många produkter som möjligt medan den fortfarande har ett värde hos kunden.  

 

4.2 Inträdesbarriärer 

På alla marknader finns det inträdesbarriärer som är skapade för att hålla konkurrenter borta från 

marknaden. Dessa inträdesbarriärer kan vara antingen höga eller låga och man brukar generellt säga 

att förhållandet mellan höga och låga inträdesbarriärer är monopol och fri konkurrens.  

Vi kommer att analysera konkurrensen på de olika marknaderna i den här uppsatsen genom att titta 

på hur ett antal utvalda inträdesbarriärer ser ut på respektive marknad. Detta för att få en förståelse 

för varför konkurrensen ser ut som den gör.  

                                                           
24

 Michael E. Porter, Electronic Business: On Competition s.18-19 
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Vi har valt ut att studera de inträdesbarriärer som Robert M Grant kallar för  kapitalkrav och lagar 

och regler. Detta för att brancherna vi undersöker är väldigt kapitalkrävande samt hårt reglerade.  

 

4.2.1 Kapitalkrav 

 

Detta är en inträdesbarriär som handlar om investeringskostnader för att etableras på en marknad. 

Denna kostnad kan vara så stor att bara de största företagen kan ta sig in på marknaden. 25 Om 

investeringskostnaderna för att ta sig in på en marknad är väldigt stora uppstår monopol- eller 

oligopolverksamhet på marknaden då nya konkurrenter inte har råd att ta sig in.  

Det motsatta fallet där investeringskostnaderna för att ta sig in på marknaden är väldigt små är det 

som eftersträvas på en marknad med fri konkurrnes. Detta kan dock leda till problem, ett exempel på 

detta är IT-boomen som skedde i slutet av 90-talet.26 Då var kostnaderna för att ta sig in på 

marknaden väldigt blygsamma och väldigt många företag startades utan någon större kontroll vilket i 

slutändan ledde till en finansiell kris.  

 

4.2.2 Lagar och government 

 

En väldigt stark inträdesbarriär är de som skapats av regeringen i form av lagar. Dessa finns speciellt 

inom vissa marknader som bankverksamhet, telekommunikation. Inträde på dessa marknader kräver 

ofta en licens som delas ut av staten eller något speciellt organ.27 På detta sätt skapas en 

inträdesbarriär som är helt oigenomtagbar då verksamhet som bedrivs utan licens blir olaglig.  

Lagliga regleringar inom miljö och säkerhets standarder skapar också inträdesbarriärer som 

missgynnar nya företag som försöker ta sig in på marknaden. Då nykomlingar på en marknad ofta 

granskas hårdare.  28 

 

4.3 Marknadsmixen 

Marknadsmixen är ett marknadsredskap som företag använder för att underlätta och åskådliggöra 

sin situation för att uppnå sitt marknadsmål. Marknadsmixen uppbyggd av fyra undergrupper som 

McCarthy kallar de fyra P:na, Produkt, pris, placering och plats. I varje grupp ingår de vitala delarna 

för att ta sig fram till önskad marknadsposition. 29 

Vi har i den här uppsatsen valt att endast använda oss av produkt och pris.  

                                                           
25

 Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis, s.76 
26

 ibid 
27 Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis, s.77 
28 ibid 
29

 Philip Kotler, Marketing management, s.15-16 
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4.3.1 Produkt 

 

Här studerar man de grundläggande egenskaperna man vill att produkten skall har, vilken typ av 

produkt är det man har, hur skall den förpackas, vilken design vilka garantier gäller. 

 

4.3.2 Pris 

 

Grunderna för prissättning är att golvet för priset utgörs av tillverkningskostnaden och taket är 

kundens  uppfattning av vad produkten är värd. Vart sen priset skall sättas mellan golvet och taket 

utgörs av ett stort antal olika variabler. Det finns tre olika typer av prissättningsätt att utgå ifrån, 

kostnadsbaserat, konkurrensbaserat och värdebaserat. 30 

 

Bilden tagen från Principles of marketing  

Kostnadsbaserad prissättning är en produktdriven värdekjedja dvs. att man utgår från produkten 

varpå man räknar ut vad tillverkningskostnaden är och därefter sätter man ett pris som täcker 

tillverkningskostnaden och ger ett pålägg i form av vinst. Därefter är det marknadsföring som skall 

övertyga kunden om att produkten är värd det utsatta priset. 31 

Värdebaserad prissättning utgår från  kundens syn på vad värdet är. Värdebaserad prissätning gör att 

företaget inte kan designa en produkt och skapa ett marknadsföringsprogram först.32 

 

4.3.3 Konkurrensbaserad prissättning 

 

Detta är en extern faktor vid prissättning där man ser till vad konkurrenterna sätter för priser för sina 

kunder. Detta gör man då kunden sätter värdet på produkten utifrån de produkter som redan finns 

på markanden.  

                                                           
30

 Philip Kotler, Principles of marketing, s640 
31

 ibid 
32

 ibid 
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Konkurrensbaserad prissättning kan påverka konkurrensen på marknaden på två olika sätt. Om 

företaget på marknaden, vars produkt man kolla på följer en högpris-, högmarginalstrategi kommer 

detta locka till sig fler konkurernter. Utgår företaget på marknaden däremot en lågpris-, 

lågmarginalstrategi kommer detta göra att konkurrenter inte tar sig in på den marknaden och till och 

med konkurrera ut andra företage som är aktiva på marknaden.  

 

4.4 Priselasticitet 

När ett pris är oelastiskt innebär det att priset har en mindre påverkan på kvantiteten eller 

efterfrågan. Priselasticet uppstår då marknaden är beroende av en vara och det inte finns något bra 

substitut på marknaden. 33 

 

Modellen tagen från Principles of microeconomics s. 101 

Man brukar säga att varor som är väldig oelastiska är olja och cigarette. 

Fallet med elmarknaden då el är en vara som vi är beroende av och tvingas köpa oberoende av 

kostnaden. Då kunden måste ha el och marknaden består av ett oligopol där priset sätts utifrån Nord 

pools spotmarknad är det svårt för kunden att hitta företag med stor konkurrens i priset.  

 

 

 

 

                                                           

33
 Principles of microeconomics G. Mankiw s. 90  
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5. Elmarknad 
 
I detta kapitel förklaras och presenteras elmarknad och prissättningen ingående 

 

5.1 Elmarknaden 

 
Elmarknaden är en väldigt komplex konstellation och vi vill med det här avsnittet förklara ingående 

hur marknaden ser ut. Detta för att du som läsare skall få en bättre inblick i hur allt fungerar för att 

kunna förstå analysen och de slutsatser vi kommit fram till i de senare avsnitten.  

 
Den svenska elmarknaden är uppbyggd av ett antal olika aktörer, dessa är; 34 
 

 Elproducenter 

 Systemansvariga 

 Nätägare 

 Elhandelsföretag 

 Elanvändare 
 

5.1.1 Elproducenten  

 

De företag som äger och driver elkraftverk av olika slag runt om i Sverige och producerar samt matar 

in el på elnätet. Den el som produceras kan säljas via Nord pool, bilateralt, till andra elleverantörer 

eller direkt till användaren. Alla elproducenter ägerar även som elleverantörer.  

 

 
 

5.1.2 Systemansvariga 

 
                                                           
34

 http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Prisbildning-
%20och%20konkurrens%20p%C3%A5%20elmarknaden.pdf s 46 
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Elnätet går att dela in i tre olika nivåer, Stamnät, Regionnät och lokalnät. Stamnätet är basnät som 

finns i Sverige och omfattar den största delen av förbindelserna med andra länder. Stamnätet har de 

största kablarna och därmed också den största kapaciteten att förflytta el. På de nordiska 

marknaderna finns det alltid en system och transmissionsansvagig enhet som är ansvariga för att 

driften av stamnätet och att balancera tillförseln av el i Sverige. De skall alltså alltid se till att utbudet 

av el alltid står i balans till efterfrågan och exporten. Systemägaren i Sverige är Svenska kraftnät.  

 

5.1.3 Nätägare 

 
Nätägaren är ägare av de fysiska nätet i Sverige på region- och lokal nivå och ser till att el kan skickas 

från producenten till slutkonsumenten. Elnätet står enligt konkurrensverket under ett naturligt 

monopol och står därmed under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Deras uppgift är att se till att 

alla konkurrenslagar och regler följs samt att reglera marknaden.  

 

5.1.4 Elhandelsföretag 

 
Ett elhandelsföretag har som uppgift att köpa och sälja el på elmarknaden. De köper el antingen via 

Nord pool, bilateralt eller från elproducenten. Ett elhandelsföretag kan anta olika roller som 

elleverantör som köper el och säljer och levererar till slutkunden,  Trader som köper och säljer el som 

finansiellt instrument samt balansansvarig som ser till att det alltid finns lagom stor åtgång på  som 

det tillverkas. 

 

5.1.5 Elanvändaren 

 
Andändare som köper el för att konsumera den. En elanvändare har som uppgift att konsumera el 

och består av hushåll och företag.  

 
BILD AV HUR ELMARKNADEN ÄR UPPBYGD 
 
 
 
 
 
 
Oligopol   Börs Konkurrensutsatt marknad 
 
 
 
   Marginaler    
 
 
  

Elproducent Stamnät Nord pool Elhandlar

e 

Användare 

 

Skatter och avgifter 
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5.2 Den Svenska elmarkanden.  

 
Den Svenska elmarknaden består av hög ägarkoncentration i form av tre stora aktörer som agerar 

elproducenter. Den dominerande formen av el på den Svenska marknaden kommer från vatten- och 

kärnkraft. Denna typ av produktion har väldigt låg marginalkostnad  vilket är den påverkande faktorn 

vid prissättning av el. 35 

 
 
Vattenkraften är även sett till norden den vanligaste produktionsteknologin och utgör halva den 

totala produktionen av el. Kärnkraften står för ungefär 25 procent av den nordiska produktionen och 

kommer från Finland och Sverige medan Övrig värmekraft står för 20 procent av produktionen och 

kommer nätan uteslutande från danmark. Övrig värmekraft består av kol, olja och anan icke förnybar 

tillverklingn av el. 36 
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5.2.1 Vart sätts priset 

 

Priset på El sätts på en nordisk marknad kallas Nord Pool. Nord pool är uppbyggt av två olika delar, 

den finansiella- och spotmarknaden.  

 

5.2.1.1 Nord pool – finansiell marknad 

 

Den handel som sker på Nord pool är i terminer, forwards samt CFDs. Detta är finansiella instrument 

som kan köpas och säljas för att försöka förutse den framtida utvecklingen i elpriset. Denna 

finansiella marknad kan man förenklat jämföras med aktiemarknaden som också handlar med 

papper för spekulationer. 37 

 

5.2.1.2 Nord Pool – Spot marknaden 

 

Elpriset styrs på Nord pools spotmarknad och priset sätts timme för timme för nästkommande dygn. 

Prissättningen sker genom att aktörer lämnar bud på Nord pools finansiella marknad på köp och 

försäljning av el. Aktörerna specificerar hur mycket el de vill sälja eller köpa varpå alla poster 

sammanställs för att skapa utbuds och efterfråge kurver för varje timme för nästankommande dygn. 
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Den totala köp och säljsidan visar på utbud och efterfrågan och kombinationen av pris och kvantitet 

där utbudet och efterfrågan exakt motsvarar varandra fastställer jämnviktspris och kvantitet även 

kallat marknadsklarerande pris. 38 

 

5.2.1.3 Definitioner 

Nord pools finansiella del kommer vi i framtiden endast att referera till som Nord Pool.   

Nord pools spot marknad kommer vi i framtiden endast att referera till som Spotmarknaden. 

 

 

5.2.2 Hur sätts priset 

 
Som beskrivet ovan sätts elpriset på spotmarknaden utifrån köp och säljbud från aktörer på Nord 

pool. Men vad är det som ligger till grunden för prissättningen på köp och säljbuden.  

 
 

 
Principer för prisbildning på spotmarknaden 
Källa: 2006 s-3 
 
På bilden ser vi hur prisbildningen skapas för el. Här kan vi se att alla de elproducenter som bjudit in 

sin producerade el till en kostnad som är lägre än det marknadsklarerade priset får ett pris 

motsvarande det marginella budet. Detta förklarar det vi tidigare tog upp om att marginalkostnaden 

för el är viktig för hur mycket man som elproducent tjänar. I diagrammet ovan kan vi se att 

kostnaden för att tillverka vattenkraft och kärnkraft är lägre än för fossil kondenskraft (övrig 
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värmekraft) och eftersom alla elproducenter erhåller samma marknadsdsklarerade bud tjänar man 

mer på el med låg marginalkostnad. Detta medför att alla elproducenter konkurrerar på samma 

vilkor och värderas lika oavsett produktionsteknik. 39 

 
 
 

5.2.2 Vilka faktorer är det som sätter priset? 

 
De faktorer som ligger till grund för vad spotpriset på el blir finns i de förutsättningar som påverkar 
produktionskostnaden för el. De viktigaste faktorerna är;40 
 

 Hydrologisk utvecklign 

 Kapacitetsutveckling 

 Interaktion i den nordiska elmarknaden 

 Interaktion med kontinental Europa 

 Bränslepriser 

 Konkurrenssituationen  

 Handel med utsläppsrätter 
 

Då den största delen av nordisk el kommer från vattenkraft påverkar de hydrologiska faktorerna till 

stor del elpriset. Med de hydrologiska faktorerna menas nederbörd. Om det under ett år regnar 

mycket kommer stor del av elproduktionen från vattenkraft vilket har en låg marginalkostnad. 

Eftersom vattekraften står för stor del av produktionen minskar produktionen av andra former av el 

med dyrare marginalkostnader. Detta göra att spotpriset på el sjunker.  

Under år med lite nederbörd, torrår, sjunker produktionen av vattenkraft och andra former av el med 

högre marginalkostnader måste tillföras, som kolkondens, ökar priset på el. 

Under ett med mycket nederbörd produceras ungefär 250 TWh medan ett torrår endast producerar 

150TWh. Under ett normalår produceras 200TWh.41  

 

 

5.2.3 Priset för användaren 

 
Allt ovanstående om handlar om prisbildningen för elhandlaren som i sin tur säljer el till 

slutanvändaren. Det som användaren, i det här fallet hushållskunden, betalar för är; 

 

 Nätavgift 

 Elenergi 

 Elcertifikat 

 Energiskatt 
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 Moms 

 

 
 
I Diagrammet ovan kan vi se  de olika kostnaderna för slutkunden. Vi kan även se att det nominella 

slutpriset har stigit med 56% mellan 1996 då reformen genomfördes och 2005. Idag kostar en 

kilowattimme i genomsnitt 129 öre per kWh42 

 

Utifrån diagrammet kan vi se att det finns en viss marginal på den hårt konkurrensutsatta marknaden 

(elhandlarnas marknad). 
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6. Telekommarknad 
 
I detta kapitel förklaras och presenteras telekommarknaden ingående 

 

Redan under 1890-talet började uppköpet av privata nät i Sverige och vid andra världskriget var 

samtliga nät i statens ägo, ett monopol som accepterades just för att staten ansvarade för 

utbyggandet av ett heltäckande nationellt nät. Den 1:a juli 1993 kontrollerades telekommarkanden 

genom införandet av telelagen och lagen om radiokommunikation. I samband med detta fick 

Telestyrelsen nya ansvarsområden, som också bytte namn 1995 till PTS. Den nya telelagen hade till 

syfte att främja konkurrens. 

 

Samtlig information nedan kommer från Statens offentliga utredningar43 

 

6.1 Infrastrukturkonkurrens och tjänstekonkurrens 

 

På telekommarknaden hänger skalfördelar ihop med byggandet av infrastrukturen, vilket i sig 

motsvarar stora fast kostnader och är en stor inträdesbarriär i sig. Antingen kan man egen sin egen 

infrastruktur eller så kan man med hjälp av tillträdesreglering tvinga tvinga nätverksägare att sälja i 

sitt nätverk till konkurrenter utan ägande av infrastruktur. Man talar i detta fall om 

tjänstekonkurrens. Infrastrukturkonkurrens ger möjlighet till en större variation av utbudet, eftersom 

det finns möjlighet att diversifiera produkten med flera olika infrastrukturlösningar, medan 

tjänstekonkurrens låter branschen dra nytta av skalfördelarna i branschen. 

Teleindustrin är något som ses som ett starkt kopplat system, något som innebär att alla dess delar 

är starkt beroende och anpassade efter varandra. Sådana sytem har det historiskt oftast varit 

monopol på. 

 

6.2 Tillträdesreglering 

Nätverksindustrier brukar inte kännetecknas av fri konkurrens och detta är tydligt på 

telekommarknaden. Det viktigaste i denna punkt är att ge tillträde för nya aktörer till 

flaskhalsresurser på villkor som gör det möjligt att konkurrens med redan etablerade aktörer. 

Flaskhalsresurserna är begränsade, eftersom alla konkurrenter omöljligen kan kan äga sin egen 

infrastruktur och kostnaden för att bygga ut ett eget accessnät visar tydligt att det existerar aett 

naturligt monopol. Om ett företag som äger ett stort accessnät även agerar som operatör, innebär 

detta att han har en stor fördel gentemot sin konkurrent, som i sin tur saknar egen infratruktur. Det 
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är alltså otroligt viktigt med regleringar som tvingar fram accessägare att låta konkurrenter ta den av 

nätet för att konkurrera på samma villkor. Utan detta skulle det förmodligen inte kunna ske någon 

prispress och konkurrensen skulle inte fungera. Dock löser inte detta alla problem, om konkurrenter 

som inte äger egen infrastruktur inte är många, innebär detta att ett oligopolistiskt system skulle 

kunna råda. 

 

6.3 Telelagen och dess förändringar 

När telelagen kom 1993 gjordes ett flertal ändringar på den; 

Samtrafik mellan operatörerna måste finnas för att alla abonnenter skall nå varandra. Om två 

abonnenter kopplade till olika operatörer ringer varandra måste samtrafik finnas för att dessa skall 

kunna nå varandra. Detta är också en förutsättning för att nya operatörer skall kunna ta sig in på 

marknaden och kunna konkurrera utan egen infrastruktur. Det visade sig att detta ej räckte för att få 

god konkurrens och PTS fick 1997 att medla mellan operatörer gällande alla tvister. 

Förvalsreformen infördes 1999 och blev fullt genomförd 2002, gjorde det enklare att välja operatörer 

än den som ägde accessnätet. I praktiken innebar detta att man ej längre behövde slå prefix för att 

ringa med en annan operatör. 

Upplåta nätkapacitet. I maj 200 införde man en skyldighet att tillåta access till nät som man själv inte 

ägde. 

Lagen om elekttronisk kommunikation infördes 2003 med den viktigaste punkten att opearatörere 

med allmänt kommuniaktionsnät har skyldighet att förhandla om samtrafik med andra operatörer. 

6.4 Fast telefoni 

Utbudet av abonnemang har sedan 1993 ökat i samband med den tekniska utvecklinge och idag finns 

följande att tillgå: 

PSTN (Public Switched Telephony Netowrk), dvs det traditionella nätet som i princip betyder att man 

har en huvudledning till egen kund. En operatör kan hyra ledningen av accessägaren och på så sätt få 

tillträde till den, t.e.x genom fullt eller delat tillträde. 

ISDN (Integrated ServicesDigital Network) är en teknik som erbjuder digital överföring av data, video 

och telefoni  genom det fasta nät som redan existerar. 

IP-Telefoni (Internet Protocol) innebär att telefonin går via IP-nät, oftast Internet och det finns flera 

varianter på detta. 

Fast telefoni har på senare tid minskat samtidigt som tillgången på Internet ökat kraftigt. 
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6.5 Accessstruktur 

Accessstrukturen, dvs. de ledningar som leder till slutkund som en operatör äger domineras av 

TerliaSonera, vars kopparaccessnät når 100% av hushållen i Sverige. Det är den enda ägaren vars nät 

når hela Sverige. 

 

 

BILD AV HUR TELEKOMMARKNADEN ÄR UPPBYGGD 
 
 
 
 
 
 
 
                          Oligopol                                      
 
 
                                                                                 Övriga operatörer  
 
 
       

  

Operatör Accessnät Användare 

 
Samtrafik 
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7. Presentation på myndigheter och informanter 
 
I följande kapitel presenteras samtliga berörda myndigheter och institutioner för att få bättre 
förståelse för arbetet de gör. Kapitlet börjar med en kort presentation av de informater som 
intervjuadesföljt av information om själva myndigheten 

 

7.1 Energimarknadsinpektionen/Elpriskollen 

7.1.1 Information om myndigheten 

 

Energimarknadsinspektionen är en myndighet som kontrollerar att regelverket inom el, naturgas och 

fjärrvärme följs.44 Dessutom utformar energimarknadsinspektionen (hädanefter kallar EI) regler, 

prövar och utfärdar tillstånd enligt ellagen, naturgaslagen samt lagen om vissa rörledningar. 

Organisationen består idag av 80 anställda fördelat på sju avdelningar, fem sakavdelningar och två 

avdelningar för stödverksamhet.45 

EI analyserar följer ständigt utvecklingen, som sedan analyserna och dessa analyser ligger sedan till 

grund för olika förslag till ändringar. Utvecklingen följer man bland annat genom att hålla en aktiv 

dialog med alla berörda aktörer på marknaden, dvs. Kunderna, bolagen och diverse myndigheter. 

Elpriskollen är en del av EI’s verksamhet med ett syfte att underlätta för konsumenter att jämföra 

elpriser och villkor mellan olika elbolag. 46Detta kan enkelt göras eftersom det  den 1:a januari 2007 

blev lag på att samtliga elhandlare måste lämna prisuppgifter till EI och på så sätt underlättas 

jämförelsen eftersom priser finns tillgängliga på webbplatsen. Elbolagen rapporterar in sina priser 

elektioniskt  till EI och Om elbolagen inte följer reglerna, så har EI möjlighet att utöva tillsyn.  

7.1.2 Informant - Thomas Truedson, Energimarknadsinspektionen/Elpriskollen 

 

Thomas är utbildad ekonom och civilingejör och har arbetat på Energimarknadsinspektionen sedan 

1997. Han Jobbar med kundfrågor, utredningar och rapporter. 

7.1.2 Informant  - Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen/Elpriskollen 

 

Thomas är utbildad nationalekonom och är sedan tre och ett halvt år tillbaka avdelningschef på 

Energimarknadsispektionen för Marknadsövervakning, där man följer och analyserar utvecklingen på 

el-naturgas och fjärrvärmemarknaderna i Sverige. Innan han blev avdelningschef jobbade han som 

analytiker på samma myndighet i tre års tid.  
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7.2 Elrådgivningsbyrån 

7.2.1 Information om myndigheten 

 

Elrådgivningsbyrån är en självständig byrå som ger kostnadsfria råd och vägledning inom el.47 Syftet 

med byrån är att uppmärksamma problem som dyker upp inom elmarknaden och på så sätt sända 

vidare denna information till företag och myndigheter för att på så sätt uppmärksamma om dessa 

problem 

Elrådgivningsbyrån har en styrelse med representanter för Konsumentverket, Energimyndigheten, 

Energimarknadsinspektionen och branschorganisationen Svensk Energi. 

Elrådgivningsbyrån kontaktar man i främst tre syften: 

- Om man har en fråga 

Elrådgivningsbyrån hjälper dig med frågor eller klagomål på din elfaktura. Om man inte 
kommer övenrens med sitt elbolag eller helt enkelt behöver vägledning av något slag, så får 
man hjälp av elrådgivningsbyrån för att gå vidare i sin fråga. Detta kan vara lagar och regler 
och hur dessa används inom elmarknaden 

- Om man behöver information? 

Detta kan handla om prisutveckling, debitering eller lagar och regler.  

- Om man behöver förklaringar?  
 
Om du inte förstår vissa begrepp och behöver få dessa förklarade, så står elrådgivningsbyrån 
vid din sida. 

7.2.2 Informant - Bo Hesselgren, Elrådgivningsbyrån  

 

Bo är utbildad jurist och är chef för elrådrivningsbyrån sedan 2002. Innan dess jobbade han som jurist 

för konsumentverket. 
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7.3 Post och telestyrelsen (PTS) 

7.3.1 Information om myndigheten 

 

Post- och telestyrelsen (hädanefter kallat PTS) är den myndighet som bevakar elektronisk 

kommunikation och post i Sverige och leds av en styrelse som tillsätta av regeringen.48 Elektronisk 

kommunikation omfattar telekommunikation, IT och radio. 

PTS har en årlig budget på ca 200 miljoner kr och finansieras av avgifter som tas ut av operatörer och 

personer med tillstånd som PTS har tillsyn över. 

En strävan som PTS har är att alla skall ha tillgång till kommuniaktionstjänster.49 Ett brett utbud av 

denna typer av tjänster kan skapas genom effektiv konkurrens, något som PTS främjar. PTS jobbar 

ständigt med att erbjuda marknaden ge marknaden goda förutsättningar för att illhandahålla denna 

typ av tjänst, med vissa begränsningar utifrån företagens sida. Detta kan gälla tillgången till vissa 

grundläggande tjänster i landet osv. 

En idealsituation är att konsumenter styr marknaden, genom att vara aktiva konsumenter. 50Detta 

kan endast ske genom att ha tillgång till god information om både marknden och vad som finns på 

denna. Detta är vad PTS bland annat gör, dvs inhämta stora mängder information riktat mot 

konsumenter så att dessa kan aktivt själva välja på marknaden. Dessutom kan konsumenter lämna 

klagomål på diverse operatörer till PTS. Klagomålen kan leda till att PTS bedriver tillsyn mot den 

aktuella operatören.  

PTS har fyra övergripande mål:  

- långsiktig konsumentnytta 

- långsiktigt hållbar konkurrens  

- effektivt resursutnyttjande  

- säker kommunikation 
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7.3.2 Informant - Oscar Holmström, PTS 

 

Oscar Holmström har jobbat på PTS i 3,5 år och har en pol. magister examen. Hans titel på PTS är 
marknadsanalytiker och de huvudsakliga arbetstuppgifter är 
  

 Bredbandskartläggningen (projektledare) 

 Individundersökningen (projektledare) 

 Prisrapporten (projektledare) 

 Nordic Workgroup for Statistics and Definitions (deltagare) 

 PTS operatörsstatistik (löpande arbete) 

 Fiber-LRIC (deltagare) 

7.4 Konkurrensverket 

7.4.1 Information om myndigheten 

 

Konkurrensverket arbetar för, precis som namnet antyder, effektiv konkurrens i privat och offentlig 

verksamhet.51 Genom lagtillämpning och tillsynd, förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, 

internationellt arbete och samverkan, kan man marknadens aktörer påverkas i positiv bemärkelse 

Idag består konkurrensverket av nio avdelningar som ansvarar för respektive område, vilka har till 

syfte att ingripa mot överträdelser som rör konkurrensreglerna. 

Besluten fattas av generaldirektören, som har en ledningsgrupp av avdelningschefer som stöd. 

Konkurrensverket fattar sina beslut efter en föredragning av den ansvariga handläggaren.  

Ett viktigt led som rör kvalitetssäkring är tillvägagångssättet om delning som representerar den 
samlade kunskapen och erfarenheten. De olika delningarna, grön, vit och rosa, genomförs vid olika 
tillfällen i utredningen. 52 

Den gröna delningen användsi inför beslut om att starta ett projekt. Delningen skickas till vissa 
avdelningar och till dem som har särskilda erfarenheter och kunskaper på området för synpunkter.  

Den vita delningen används  medan man handlägger ett ärende. Den riktas till vissa avdelningar och 
personer på konkurrensverket som har särskilda kunskaper för att lösa och ge råd och synpunkter i 
ärendet. 

Den rosa delningen innehåller beslutsförslaget och den använder vi inför föredragningen av ärendet. 
Delningen skickas till alla avdelningar och till dem som har särskilda kunskaper och erfarenheter på 
området. 

7.4.2 Informant - Thomas Sundqvist, Konkurrensverket 
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Thomas är filosofie doktor inom nationalekonomi och jobbar framförallt med att följa 

energimarknaderna och utför ekonomiska analyser. Han har jobbat på konkurrensverket i fyra år.  

7.4.2 Informant - Erik Westerström, Konkurrensverket 

 

Erik har en Juridisk kandidatexamen och har jobbat på Konkurrensverket sedan 1992. Hans titel på 

Konkurrensverket är konkurrenssakkunnig och arbetsuppgifterna är bland annat att handlägga 

ärenden som gäller tillämpning av bestämmelserna i konkurrenslagen. 
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8. Empiri 
 
Empirin är en omarbetad version av intervjuerna. Hela intervjuer presenteras i bilagorna. I detta 

kapitel har har varje intervju blivit indelad i tre delar; El (tele)- marknad, konkurrens och prisnivå. 

 

8.1 Intervju med Thomas Truedson, Energimarknadsinspektionen 

8.1.1 Elmarknad 

 

Elmarknaden fungerar på tre nivåer i det svenska elnätet, dels det svenska stamnätet, med svenska 

kraftnätet som driver det statliga affärsdrivandet och tar ut enhetliga stamnätstariffer. Regionnätet 

är den andra nivån och består av 8 operatörer. Utöver det finns det lokalnätet med 175 

elhandelsbolag som distribuerar till företag och konsumenter.  

På elmarknaden finns det huvudsakligen Vattenkraft och kärnkraft och på senare tid har vindkraft 

succesivt ökat samt bioenergi. El i sig är en homogen produkt och företagen konkurrar främst kring 

priset, men även miljömärkningen. Denna märkning är väldigt intressant för slutkonsumenter. 

Tittar man på inträdesbarriärer så är det främst vindkraften som byggs ut i dagsläget och premieras 

utav elcertifikat. Elcertifikaten är en ekonomisk vinning för staten,  framförallt vindkraft. Detta är 

något man får tilldelat för att bli godkänd av energimyndigheten som gör din produktion mer lönsam 

i jämförelse med annan produktion. 

När man talar om substitut inom elmarknaden så talar man om supraledning. Supraledning som 

innebär att man kan överföra el över långa stärckor utan förluster. I framtiden föra över el över 

klotet utan förluster. Inget aktuellt inom närmaste decenniet.  

 

8.1.2. Konkurrens 

 

På elmarknaden råder oligopol, då Vattenfall, Fortum, Vattenkraft och EON står för stor del av 

marknadsandelarna. Anledningen till detta är att man haft en trend där de stora företagen köper upp 

mindre elhandlare och elnätsföretag, en så kallad vertikal integration.   

Som kund kan man gå ihop flera mindre köpare i en koalition som kundkraft för ett stort antal 

konsumenter och på så sätt pressa priset. Man kan alltså gå samman på det det sättet minska priset.  

Staten har möjligtvis inte något intresse av att sänka priserna, möjligtvis till stor del för att de är 

ägare i Vattenfall. Miljöskatter och elskatter, har dessutom en tendens att gå uppåt.  

Det kostar mer att producera el i nya produktionsanläggningar, vilket var anledningen att 

elcertifikaten kom. Det är billigare att producera från ett stort vattenkraft än i nya anläggningar. 
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Miljöansvar är ett sätt att skilja sig från de övriga bolagen 

 

8.1.3 Prisnivån 

 

Prisnivån är väldigt omdebatterad fråga. En avreglering är den bästa marknadslösningen för att få till 

produktion. Myndigheten anser att marginalprissättningen fungerar. 

Elcertifikaten har gjort att det har blivit ett påslat på priset, vilket har slagit väldigt hårt mot 

konsumenter med hög förbrukning.  1999 fanns inga elcertifakt och inga utsläpssrätter, något som 

EU och staten påverkat. Staten i sig så tar ut 35 öre i elskatt med moms, vilket i sig är en 

skattemaximering genom att slå på 25%.  

Elcertifikaten ligger på  ca 5-6 öre per kilowattimme och kom 2004, vilket finns  för att främja 

förnyelsebar produktion, biobränsle och småskalig vattenkraft.  

Det positiva med avregleringen är dock att personer kan fritt välja elbolag, dock har skatten 

koninuerligt ökat. Elskatten var i samband med avregleringen 14 öre. 

 

Faktorer som gjort att elpriset ökat är främst att skatterna har ökat kraftigt, elcertifikat har tillkommit 

samt   utsläppsrätter(miljöavgiter). Bränslepriser på olja och övriga produktionsbaserade medel följer 

med prisökningen vilket höjer slutpriset. 

 

8.2 Intervju med Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen 

8.2.1 Elmarknad 

 

De vanligaste avtalstyperna som elhandlarna konkurrerar med är avtal om rörligt pris, avtal om fast 

pris för 1 år, 2 år, 3 år, 4 år och 5 år. De senaste åren har det även erbjudits sk. mixavtal, där en del av 

priset är rörligt och en del är bundet. Det finns även sk. gröna avtal.  

Erfarenheten energimarknadsinspektionen har är att elhandlarna konkurrerar framförallt med pris 

och miljöprofil.  

När man talar om substitut så finns det substitut gällande uppvärmning. El för uppvärmning minskar i 

omfattning. Idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler.  

 

Inträdesbarriärer för att bedriva elhandelsverksamhet är tämligen låga. Det finns vissa krav på 

rapportering av uppgifter till Energimarknadsinspektionen men inte mer. Däremot finns det 

omfattande inträdesbarriärer för att producera kärnkraft och storskalig vattenkraft 

När det gäller staten och hur de kan minska inträdesbarriärerna så är det politiska beslut som sätter 

ramarna för utbyggnad av kärnkraft och storskalig vattenkraft.   
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8.2.2 Konkurrens 

 

EI:s uppfattning är att konkurrensen på marknaden är god. Det finns många köpare och säljare och 

börsen är likvid. Ca 70 procent av den totala elförbrukningen i Norden handlas över Nord Pool.  Det 

finns över 100 elhandlare att välja mellan, så det finns alltid en möjlighet för kunderna att välja en 

annan aktör om villkoren inte passar ens behov.  

Elnätsverksamhet bedrivs som reglerat monopol medan elhandel bedrivs i konkurrens. 

Energimarknadsinspektionen (statlig myndighet) reglerar elnätstarifferna. Staten är också involverad 

i utbyggnaden av stamnätet för el genom den statliga myndigheten Svenska Kraftnät. Svenska 

Kraftnät äger, förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet.  

 

 

Regeringen har under de senaste åren försökt att bryta upp samägandet av kärnkraften (idag ägs 

kärnkraftsreaktorerna gemensamt av de stora elbolagen). Detta har skett genom att en statlig 

förhandlare har tillsats för att få företagen att frivilligt renodla ägandet av reaktorerna. 

Förhandlingarna avbröts i april dock i april i år utan att något resultat uppnåtts. En annan sak som 

skulle förbättra elmarknadens funktion är en ökad priskänslighet i efterfrågan. Idag finns det få 

ekonomiska incitament för hushåll att styra sin förbrukning utifrån kortsiktiga svängningar i 

spotpriset. Det beror på att konsumenternas förbrukning mäts per månad. EI har i år fått i uppdrag 

av regeringen att analysera en övergång till timmätning av hushållskunder. Timmätning av 

hushållskunder skulle kunna bidra till en ökad efterfrågeflexibilitet, vilket skulle motverka kraftiga 

prissvängningar.  

 

Omregleringen har gynnat kunderna genom ökad valfrihet. Företagens konkurrens har bidragit till att 

nya avtalsformer och villkor har utvecklats.  

 

8.2.3 Prisnivån 

 

Det är viktigt att poängtera att vi här pratar om kundens totala kostnad för el, inklusive elhandel, 

elnät, skatter och moms. Den del som har ökat mest sedan omregleringen är skatt och moms. 

Kunderna kan vara aktiva genom att byta elhandlare eller omförhandla sitt avtal med sin befintliga 

elhandlare och på så sätt själva påverka priset till en viss del. 

Om man ser till staten så kan man säkerställa en effektiv reglering av elnätstarifferna. När det gäller 

den konkurrensutsatta delen av elmarknaden, dvs. elproduktion och elhandel, är det viktigt att låta 

marknaden styra. Ingrepp som pristak eller andra typer av prisreglering riskerar att leda till högre 

kostnader för kunderna i slutändan.  
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8.3 Intervju med Thomas Sundqvist, Konkurrensverket 

 

8.3.1 Elmarknad 

 

Elmarknaden består av 3 stora företag som står för större delen av marknaden. Utöver dessa 3 finns 

det ett stort antal mindre elhandelsföretag som agerar återförsäljare åt de stora eltillverkarna. 

Därigenom kan vi se att det är oligopol på elmarnaden.  

Marknadssituationen är svår att ändra på då det är väldigt dyrt att komma in på den tillverkande 

nivån på marknaden. Anläggningarna för att tillverka el är väldigt dyra och även om man har resurser 

att ta sig in på den nivån blir det svårt att konkurrera på samma sätt som de befintliga bolagen då 

deras markiner och anläggningar är avskrivna.  

Utöver resurserana försvåras möjligheten att ta sig in på den tillverkande nivån av att 

tillståndsprocesser är väldigt långsamma. Dessutom finns det en kommunalvetorätt som ger 

kommunen  sista ordet på utbyggnad av elproduktion.  

På återförsäljarmarknaden är det väldigt lätt att ta sig in och ut på marknaden, det enda som krävs är 

att företaget är registrerat hos finansinspektionen , sen kan man köpa el fysiskt via elbörsen, 

bilaterala avtal och därefter sälja det till kund. Man behöver ingen licens för att aggera på 

elhandelsmarknaden.  

 

8.3.2 Konkurrens 

 

Konkurrensen på elmarknaden är tillfredställande och leder till att marknaden blir större. Marknaden 

skulle dock behöva göras större gällande det geografiskt område. Nu är marknaden för eltilllverkning 

och grossistmarknaden Nordiska sett till geografisk spridning. Den skulle behöva bli europeiskt.  

För att öka konkurrensen mer krävs det att man undviker att öka på den marknadsmakt som finns i 

dag med de 3 stora företagen.  

Grossistmarknaden kommer att förändras inom de närmsta åren genom att dela in den i olika 

regioner. Detta kommer leda till att det blir lättare för elhandlare i andra länder att ta sig in och 

konkurrera på vår marknad.  

Idag har slutkunden endast ett fåtal val gällande el. Detta bör ses över för att få kunden mer aktiv, 

detta skulle kunna göras med timmätning istället för månadsmätning.  

 

8.3.3 Prisnivå 
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Tidigare använde man sig av en samkörningsmodell där alla priser sattes centralt. Med hjälp av 

avregleringen skulle man skapa en marknad där priserna skulle bli effektiva. Då man avreglerade 

marknaden hade man för stor elproduktion så priserna sjönk, detta har nu ändrats då efterfrågan har 

ökat och därigenom har överskottet minskat. Detta har lett till att priserna sjönt efter avregleringen 

för att sedan klättra uppåt.  

Utöver detta spelar fler faktorer in gällande prishöjningen. Först och främst har elskatterna höjts 

dessutom har man intergrerat marknaden med den danska där man har stor elproduktion som 

kommer från kol. År 2006 infördes ett politiskt beslut som sa att fossilbaserad elproduktion skulle bli 

dyrare. Då sista budet sätter priset på el blir elen dyrare när kolproducerad el finns med. 

Det har dessutom inte gjorts några större investeringar i elproduktion på sistonne.  

Ett förslag för att kunna minska priserna är att införa timmätning på elpriserna. Detta skulle leda till 

att de små kunderna skulle få större förhandlingsförmåga och dessutom kunna påverka sin elkostnad 

mer.   

Utöver detta skulle man kunna subventionera mindre inkomstdrivande elproduktion för att skapa ett 

större utbud på marknaden. Dessutom måste man få en mer trovärdig elbörs så att alla får vettiga 

priser.  
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8.4 Intervju med Bo Hesselgren, Elrådgivningsbyrån 

8.4.1 Elmarknad 

När man tittar på elmarknden så har kostnaden inte gått i rätt riktning sedan avregleringen, dock har 

det blivit mer komplicerat i den bemärkelsen att man nu måste man ta ställning till att välja något 

och veta vad man väljer. Man väljer ett visst elbolag, och kan jämföra priser mm. 

När man talar som substitut så handlar det mycket omt strukturen bakom ändrar sig. Den 1:a juli 

2009 införde man månadsavläsning, vilket påverkar ju det hela faktureringssystememet i positiv 

riktning. Bolagen kan erbjuda enklare fakturor och mer begripliga.  

Mycket av ”substitutet” har med mätningen att göra, ju mer man förfinar mätningen desto mer kan 

man utveckla nya produkter, bland annat talar man om att införa timmätning på sikt, vilket kan 

generera nya produkter i framtiden. 

Kunderna på elmarknaden har ett ganska lite förhandlingsutrymme eftersom det är en 

massmarknad, om nåt företag sätter ett pris så är det man kan diskutera en årsavgift eller nån avgift 

på 200-300 kr. Man har större möjlighet om man har större förbrukning. Dessutom har kunderna fått 

stor nytta av prisjämförseler. Det har med andra ord blivit mer information och mer rörlighet bland 

konsumenter, de har helt enkelt blivit mer aktivaän om man tittar tillbaka några år. Framförallt har 

man fått en frihet att välja företag.  

Dessutom kan man välja bla olika typer av produkter eller avtal. Nu finns det ett antal olika fastpris 

och rörligt pris gällande avtal, mixavtal, miljö osv. 

 

8.4.2 Konkurrens 

Om man tittar på konkurrensen, måste man skilja på produktion, el och näthandel. Elhandlare är ca 

120 st. Medan produktionen domineras av fåtal stora och där är det oligopol. 

Företagen konkurrerar med priset och andra saker såsom kundservice, fakturautseende, 

tillgänglighet men även miljöprofil på sista tiden. Detta har blivit större och större 

Det finns få länder som har så många elhandlare som Sverige. I Storbrittanien finns 10-tal och Sverige 

är det inget problem gällande att det skulle vara för för elhandlare. Det finns en priskonkurrens om 

man tittar i elprisjämförelser och man kan säga attkonkurrensen fungerar bland elbolagen.  
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8.4.3 Prisnivå 

Politiska beslut har drivit upp elkostnaden för konsumenten, där bland annat energiskatten som har 

höjts ett antal gånger. Utöver skatt och moms så har man infört kostnader för elcertifkat för 

kunderna och inom EU beslutat om utsläppsrätter, något som har drivit upp elpriset. Dessutom har 

man även en internationalisering,  med bland annat ökade överföringsförbindelser samt en mer 

internationell marknad vilket har påverkat priset uppåt. Priserna har legat högre i Europa och det 

påverkas även i Norden. 

Om staten vill sänka kostnader så kan man sänka skatterna. Man kan säga att man gjort det under 

senaste åren men bara marginellt, eller snarare stannat upp i höjning i energiskatten. Har man ett 

starkt intresse så går det att sänka kostnaderna för kunderna  
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8.5 Intervju med Oscar Holmström, PTS 

8.5.1 Telekommarknad 

 

När det gäller telekommarknaden är Telia den största operatören och den som äger stamnätet i 

Sverige. PTS är den organisation som reglerar konkurrensen på telekommarknaden och då i första 

hand Telias agerande på marknaden. Efter avregleringen på telekommarknaden har PTS reglerat 

marknaden på så sätt att det finns olika nivåer att ta sig in som ny telefonoperatör.  

Den översta nivån och den som utgör störst inträdesbarriär gällande kapitalkrav är om man vill bli en 

helt egen nätägare, dvs lägga egna kablar och vara helt oberoende av Telia. Detta kräver väldiga 

investeringar då man måste lägga ner kopparkablar runtom i Sverige.  

Man kan också ta sig in på marknaden genom att hyra in sig på det stamnät som redan finns och 

därefter leverera egna tjänster.  Dessutom kan man handla med grossistprodukter. Detta är färdiga 

tjänster och prudukter av en redan befintlig leverantör.  

Det finns inga speciella regleringar för nya operatörer som vill ta sig in på marknaden. Man måste 

registrera sig hos PTS, det är det grundläggande kravet.  

 

8.5.2 Konkurrens 

 

Det finns över 300 aktörer som säljer telefonitjänster i Sverige, dessa sträcker sig från små till stora 

aktörer. De olika aktörerna konkurrerar på olika delar av marknaden då det finns ett antal olika 

nivåer att aggera på. Konkurrensen sker med priser och att hitta kundsegment som ingen annan 

riktat in sig på. Utöver detta kan man också sampacketera produkter.  

PTS arbetar aktivt med att reglera Telia så att nya och befintliga aktörer inte skall bli utkonkurrerade 

från marknaden. Detta görs med hjälp av marknadsundersökningar som genomförs två gånger per år. 

Dessa marknadsundersökningar skickas ut till alla operatörer och dessa måste svaras på. Det är en 

regel som finns för operatörerna.  

Konkurrens från substitutmarknaden är stor och man kan se att utvecklingen går mot att färre väljer 

att använda fast telefon. Sverige ligger efter de andra nordiska länderna när det gäller utvecklingen 

på den fasta telemarknaden. Därigenom kan man se på tex. Finland hur det kommer utvecklas 

framöver. Jämfört med Finland och de andra nordiska länderna har vi en väldigt stor andel fasta 

telefoner. Detta kommer alltså att minska.  De största substituthoten är Mobiltelefoni, ip telefoni och 

Skype.  
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8.5.3 Prisnivå 

 

Prisnivån har sjunkit efter avregleringen eftersom det blivit bättre konkurrens på marknaden. Det 

finns 300 aktörer på marknaden som konkurrerar om kunderna.  

Eftersom man inte kan konkurerra med kvalitet och täckning som på mobilmarknaden är ett stort 

konkurrensmedel priset. Utöver detta har kostnaden för att producera telekom har minskat pga 

teknikutvecklingen.  

Dessutom gör de uppdelade inträdesbarriärsnivåerna för att ta sig in på marknaden att det blir 

lättare för företag att ta sig in på marknaden .  

Substitutkonkurrens gör att priserna på fast telefoni sjunker för att kunna vara konkurrenskraftigt.  
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8.6 Intervju med Erik Westerstrom, Konkurrensverket 

8.5.1 Telekommarknad 

 
Telia är största aktörern på marknaden och är accessnätägare. Telia tillhandahåller grossisttjänster, 

färdigpackiterade produkter som konkurrenter kan köpa för att i sin tur tillgodose kunderna med. 

Dessa grossistprodukter kostar 110  kr och marginalen för företaget mot kund är 15 kr. 

PTS är sektorsreglerare på telemarknaden och reglerar telias verksamhet för att gynna konkurrensen.  

Sektorsspecifikreglering är viktig då den är avvägd så att man reglerar fram tillträde på så oförädlad 

nivå som möjligt.  

 

8.5.2 Konkurrens 

 
Konkurrensen på den Svenska marknaden har ökat till följd av att alternativa plattformar så som IP 

telefoni och mobiltelfoni. Konkurrensen har lett till att andelen fasttelefoniabonenter har sjunkit 

precis som priset på telefoni. Den viktigaste konkurrensen för att göra marknaden mer effektiv är 

infrastrukturkonkurrens. Detta är när en konkurrent bygger upp ny infrastruktur för att konkurrera 

med. Telia är axessnätägare och att bygga nytt är väldigt dyrt och förädlad konkurrens är inte lika 

stark. Med det finns konkurrenter som med hjälp av teknikutveckling har infrastruktur konkurrens. 

Comhem har en konkurrerande produkt på en annan infrastruktur. Denna typ av konkurrens 

komplicerar det för telia då det är svårt att hänga med i utvecklingen då de har gammal kopparkabel.  

Utförsäljningen av Comhem var väldigt bra för konkurrensen på Telemarknaden. 

KKV förordar ökad konkurrens i infrastruktur leden.  

 
 

8.5.3 Prisnivå 

 
Sverige har väldigt konkurrenskraftiga priser på Telefoni nämntemot världen.  De sjunkande priserna 

i Sverige kommer från stark teknikutveckling och högt konkurrenstryck på marknaden. 

Infrastrukturkonkurrens har lett till väldigt stark konkurrens. 
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9. Analys 
 
I detta kapitel analyseras informationen som framkommit under intervjuerna och bearbetas med 

hjälp av utvalda teorier. 

 

9.1 Elmarknad 

9.1.1 Konkurrens 

 

En analys av elmarknaden gör att man kan urskilja två typer av konkurrens, dels på produktionssidan 

men även på elhandelssidan. När man talar om produktionssidan kan man snabbt fastställa att det 

råder oligopol medan det är god konkurrens på elhandelssidan, det vill säga de företag som levererar 

elen till slutkund,  enligt våra informanter cirkaa 175 elhandelsbolag. Som jämförelse tog en av 

informanterna upp Storbritannien där det finns cirka 10 elhandelsbolag. 

Producent sidan tyder alltså på otroligt hög ägarkoncentration vilket också rapporten från EI starkt 

tyder på. Sedan avregleringen har ägarkoncentrationen ökat och under 2004 står de tre största 

prodeucenterna för 88 procent av produktionen.  Thomas Truedson menar på att de tre stora har en 

stor marknadsandel beror på att man haft en trend där de stora företagen köper upp mindre 

elhandhandlare och elnätsföretag, det har alltså uppstått en trend där de stora företagen 

vertikalintergrerar.  

Om man tittar på Porters fem krafter kan man se hur leverantörskraften är stor på elhandelsbolagen 

då producenterna vertikalintegrerar och därmed tar sig in på elhandelsmarknaden.  

Tommy Johansson menar att erfarenheten från Energimarknadsinspektionen tyder på att elhandlare 

försöker konkurrera med pris och miljöprofil. Dock kan det vara svårt för elhandelsbolagen att pressa 

priset då producenterna också är leveranterörer till slutkunden. Med andra ord kan de stora 

producenterna både producera el samt konkurrera med de mindre elhandelsbolagen.  

Därmed kan man säga att det är hög intensitet på marknaden bland elhandelsbolagen medan den är 

väldigt låg på producentsidan. 

9.1.2 Potentiella etablerare 

 

Efter att ha skiljt på producenter och elhandelsbolag kan man även säga att det är svårt för 

potentiella etablerare att bli en producent av el, precis som Statens Offentliga Utredningar beskrev är 

det höga inträdesbarriärer på den biten medan det är väldigt låga inträdesbarriärer som 

elhandelsbolag vilket gör det enkelt att ta sig in där. 

9.1.3 Substitut 
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När man talar om substitut på elmarknaden finns det idag ingen fysisk produkt som kan ersätta el, 

utan en av informanterna tog upp supraledningen som kommer förminska förlusterna av el under 

leverans. Detta är som sagt inget substitut till el men det medför att man kan transportera el långa 

sträckor utan förluster vilket resulterar i att man kan få el från andra länder. Detta ligger dock långt 

fram i tiden. Det talas om trådlös el, men är något som inte alls är aktuellt idag utan bara spekuleras 

kring.  

När det gäller uppvärmning av bostäder och lokaler tog en av informanterna upp fjärrvärme. El för 

uppvärmning minskar i omfattning och idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen för 

bostadshus och lokaler.  

9.1.4 Inträdesbarriärer 

 

Inträdesbarriärerna är enligt informanterna väldigt höga för att bli en elproducent, man talar då både 

om höga kostnader och lagar och regler som är byråkratiska. Tommy Johansson berättar att det är 

politiska bestlut som sätter ramarna för utbyggnad av kärnkraft och vattenkraft. För att ta sig in på 

marknaden är det mycket enklare och enligt en av informanterna krävs det endast rapportering till 

finansinspektionen.  

9.1.5 Prisnivån 

 

Priset till slutkund har ökat sedan avreglering och våra informanter gav oss tämligen entydiga svar. 

Samtliga informanter tog upp problematiken som gäller ökade elskatter och moms, men tre av 

informanterna tog även upp införande av elcertifikaten som drivit upp elpriserna samt handeln med 

utsläppsrätter. Elcertifikaten är till för att främja konkurrensen på produktionssidan då de är ett typ 

av bidrag för att bygga nya anläggningar. Detta bidrag kommer från en höjning av konsumentpriset 

på el. Höjningen ligger på 5-6 öre per KWh och slår hårt mot företag som förbrukar stora mängder el. 

Övriga anledningar till prisökningen som framkommit i intervjuerna är ökad integrering av 

elmarknaden, vilket pressat priset uppåt, på grund av högre priser i EU, samt en ökad kostnad för 

bränslepriserna, vilket i sig drivit upp det slutgiltiga priset. 

Thomas Treudson menar på att staten inte heller har något intresse av att pressa priserna då de är 

storägare i Vattenfall. Vertikalintergrationen gör att konkurrensen på elhandelsidan ser bra ut med 

många konkurrenter men då producenterna är stora även här kan de styra priset.  

Ser man till priselasticiteten på elmarknaden är den väldigt låg då el är en vara som vi är beroende av 

och tvingas köpa oberoende av kostnaden.  

Om vi tittar till Porters fem krafter kan vi se att priset på el har låg påverkan från kunden även fast de 

efter avregleringen har möjligthet att välja elleverantör. Detta är enligt många respondenter för att 

kunden inte kan styra sin förbrukning av el.  Förbrukningen mäts månadsvis så även om konsumenter 

skulle vara väldigt insatta och bara använda el på dygnets billagste tidpunkter så kommer de ändå få 

betala fullt pris av sin totalförbrukning i slutet av månaden. Detta är något som anses vara negativt 

av informanterna.  
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9.2 Telekommarknad 

9.2.1 Konkurrens 

 

Alla informanter är eniga om att telemarknaden i grund och botten bygger på ett monopol där Telia 

är den enda operatören på fast telefoni som också äger ett stamnät. Det är PTS uppgift som 

regleringsmyndighet att se till att Telia inte utnyttjar sin monopol situation utan låter konkurrenter ta 

sig in på marknaden genom att få tillgång till stamnätet. Staten har alltså skapat en konkurrensutsatt 

marknad i ett monopol. 

Det finns enligt Oscar Holmström över 300 operatörer på den Svenska marknaden som säljer 

telefonitjänster. Dessa sträcker sig från små till stora operatörer. 

Ser man på Porters fem krafter ser man alltså att konkurrens finns men inte på något sätt som hotar 

Telias position på marknaden då de äger stamnätet.  Förval är något som informanterna tagit upp 

och något som beskrivs i tidigare forskning som det som skapade den första konkurrensen på 

marknaden. Förval gav nya operatörer möjligheten att kunna konkurrera med Telia om 

samtalsavgifterna och därigenom kunna knyta till sig konsumenter. 

Enligt Erik Westerstöm är det viktigt att skapa sektorsspecifik reglering, alltså att försöka reglera så 

att man skapar möjlighet för tillträde på så oförädlad nivå som möjligt. Han pratar om att den bästa 

typen av konkurrens är infrastrukturkonkurrens. Det tydligaste exemplet här, något som han också 

tog upp, är företaget Com Hem som tagit sig in som konkurrent på nätägar nivå. Com Hem har lagt 

ett eget basnät bestående av bredbandskablar och erbjuder fast digital telefoni. Något som blivit 

möjligt med hjälp av teknikutvecklingen. Erik menar på att denna infrastruktur utveckling 

komplicerar för Telia vars nät är ädre och inte lika advancerat. Detta gynnar utvecklingen på 

marknaden. 

9.2.2 Substitut 

 

Det finns ett antal olika substitut till den fasta telefonin ute på marknaden. Dessa substitut har enligt 

respondenterna kommit till med hjälp av teknikutvecklingen. Först kom mobiltelefonen som med 

tiden har haft en positiv utveckling prisutveckling för konsumenten och i dagsläget kan konkurerra 

med den fasta telefonin både ur kostnadsperspektiv, men även med kvalitet.  

Därefter kom två olika typer av digitalt baserad telefoni, IP telefoni via bredbandskabeln som inte är 

beroende av datorn samt IP telefoni som skype där man ringer via internet. IP telefoni via 

bredbandskabeln är väldigt lik fast telefoni då den kräver en fast telefon och ett jack i hushållet. 

Skype däremot kräver en dator och en microfon. 

9.2.3 Potentiella etablerare 

 

I dagsläget ser utsikterna för potentiella etablerare väldigt små ut om man pratar om att ta sig in på 

marknaden med hjälp av skapa sig ett eget stamnät som är likt Telias. Oscar Holmström säger att 

man tydligt kan se en nedgång i användandet av fast telefoni på den Svenska marknaden. Men tittar 
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vi på det som Erik Westerstöm kallar infrastrukturkonkurrens är utsikterna bättre. Den nya telefonin 

(Ip-telefonin) skapar möjlighet för etablerare att inte bara ta sig in och konkurrera på Telemarknaden 

utan samtidigt ta sig in på andra digitala marknader så som bredband och digitaltv. Det finns stora 

operatörer utomlands med stora resurser. Dock är det svårt från den här uppsatsen att säga om det 

är värt för dem att ta sig in på den Svenska marknaden.  

9.2.4 Prisnivån 

Telefoni är en produkt som alla i Sverige har tillgång till genom sina telejack i hushållen. Men det är 

inte en produkt som man är beroende av, vilket göra att priset på Telefonitjänster är elastiskt. 

Eftersom en kund kan välja att inte ha telefoni om operatörerna tar ut ett väldigt högt pris kommer 

detta tvinga ner operatörerna. Dessutom finns det substitutprodukter på marknaden så som Mobil- 

och IPtelefoni vilket, om priserna blir för höga, kan få en konsument att välja bort fast telefoni. Detta 

skapar en priskonkurrens som är gynnsam för prisutvecklingen och konsumenten.  

Dessutom har vi inte fått några indikationer på att det finns några speciella skatter eller avgifter på 

telefoni som kan trissa upp priserna.  

9.2.5 Inträdesbarriärer 

När det gäller inträdesbarriärer att ta sig in på marknaden finns det tre olika nivåre som ett företag 

kan lägga sig på. Dessa är enligt respondenterna; 

1. Bli nätägare - Företaget skall då bygga ett eget stamnät och därigenom skapa en infrastruktur 

konkurrens. 

2. Köpa grossistprodukter - Köpa abonnemangstjänster av Telia till ett visst pris och i sin tur sälja 

dessa abonemang under eget namn till kunder.  

3. Förvals konkurrens - Konkurrera med Telia om samtalskostnaderna.   

Det är PTS som reglerat Telia och tvingat dem att frångå sin monopolstatus och erbjuda konkurrenter 

möjligheten att komma in på marknaden. De olika nivåerna gör att olika stora företag kan ta sig in på 

telekombranschen. Den första nivån är enligt alla respondenter väldigt dyr och därmed en hög 

inträdesbarriär. Det krävs stora resurser och dyra investeringar för att bygga ett stamnät. Där har inte 

alla företag möjlighet att ta sig in därför har de andra nivåena skapats för att gynna konkurrensen 

och sänka inträdesbarriären.  

Ser man till de juridiska inträdesbarriärerna  så menar Oscar Holmström på PTS att det inte finns 

några särskilda krav på ett företag för att börja aggera på Telekommarknaden. Det finns inga 

speciella certifikat att inneha eller mål att uppfylla. Det enda som krävs för en ny operatör att ta sig 

in på marknaden är att företaget är registrerat hos PTS. 
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10. Slutsatser 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser vi kommit fram till i denna studie som således svarar på syftet. 

 

10.1 Elmarknad 

 Ökade elskatter och moms 

Elskatter och moms har höjts från 14 öre vid avregleringen till 35 öre idag. Denna slutsats 

framkom under intervjuerna och styrksäven av Energimarknadsinspektionens rapport. 

 

 Prissättningen sker efter dyraste elproduktionen, vilket höjer priserna för övriga 

elpriser 

Ett väldigt konstigt prissättningssystem där all el, oberoende av marginalkostnad konkurrerar 

på samma villkor.  Denna slutsats framkom under intervjuerna 

För att förenkla konceptet kan man säga att det är som att bostadsmarknaden skulle sätta 

samma kvadratmeterpris oberoende om det handlar om ett lyxigt nybygge eller nybyggd 

sönderfallen budgetlägenhet.  

 

 Vertikalintegration 

Producenter av el tar stora marknadsandelar på elhandelssidan. Oligopolisterna tar stora 

marknadsandelar på den konkurrensutsatta sidan. De finns med längs hela elprocessen. 

Konkurrensen hämmas av detta.Denna slutsats framkom under intevjuerna och styrks även 

av rapporter från Energimarknadsinspektionen. 

 

 Ökade bränslepriser 

Ökade priser för bränslepriser driver även upp slutpriset. Denna slutsats framkom under 

intevjuerna och styrks även av rapporter från Energimarknadsinspektionen. 

 

 Månadsmätning 

Detta kanske inte har haft en aktiv påverkan på att priset har höjts. Men det fungerar 

hämmande för en prissänkning och kunden får betala ett högt pris för el. Denna slutsats 

framkom under intevjuerna. 

 

 Införande av elcertifikat och utsläppsrätter 

Elcertifikaten fungerar som en extra avgift på el för slutkonsument för att bli ett bidrag för 

elföretag att bygga ut anläggningar. Konsumenten betalar alltså för företagens nya 

produktionsanläggningar. Denna slutsats framkom under intevjuerna och styrks även av 

rapporter från Energimarknadsinspektionen. 
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 Ingen infrastrukturkonkurrens 

Det finns ingen infrastrukturkonkurrens vare sig att någon skulle lägga ett nytt stamnät eller 

ett nytt nät med ny teknik. Denna slutsats har vi själva dragit efter att ha tittat på både el- 

och telekommarknaden. 

 

 Högre priser i EU har drivit upp priser i Sverige 

Interagration i EU har medfört högre priser eftersom priserna generellt är lägre i Sverige, 

vilket senare drivit upp dem. Denna slutsats framkom under intevjuerna och styrks även av 

rapporter från Energimarknadsinspektionen. 

 

 Priset är oelastiskt, det finns inga substitut.  

Kunden måste betala det pris som el kostar då de är beroende av varan och det finns inga 

substitut. Denna slutsats har vi själva dragit efter analys. 

 

 Regleringsarbete 

Staten vinner inget på att reglera marknaden. Denna slutsats har vi själva dragit och 

framkom även under intervjuerna. 
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10.2 Telekommarknad  

 

 Inga skatter och avgifter på telefoni 

Det finns inga speciella skatter eller avgifter för varesig telefoniabonemang eller 

samtalskostnader. Denna slutsats har vi själva dragit efter att ha jämfört el- och 

telekommarknaden. 

 

 Infrastrukturkonkurrens 

Det finns konkurrerande stamnät av ny teknik på marknaden som inte ägs av staten eller en 

monopolistaktör.  Denna slutsats framkom under intevjuerna och styrks även av rapporter 

från Statens Offentliga Utredningar samt Konkurrensverket. 

 

 Ny teknik 

Ny teknik har medfört substitut produkter som skapar ökad valfrihet hos kunden vilket är 

främjande för konkurrensen och prissituationen. Denna slutsats framkom under intevjuerna 

och styrks även av rapporter från Statens Offentliga Utredningar samt Konkurrensverket. 

 

 Ingen produktion av telefoni 

Tillverkningen av telefoni kräver har inga produktionskostnader. Denna slutsats har vi själva 

dragit. 

 

 Ökad konkurrens och sämre efterfrågan på fast telefon.  

Bra konkurrens på marknaden och god valfrihet för kunden. Efterfrågan på telefoni har 

minskat pga av ökad konkurrens från substitutprodukter vilket leder till prissänkningar.  

Denna slutsats framkom under intevjuerna och styrks även av rapporter från Statens 

Offentliga Utredningar samt Konkurrensverket. 

 

 Välinformerade konsumenter 

Konsumenten är insatt i valet av telefoni och vad det är de betalar för. Denna slutsats  har vi 

själva dragit och framkom under intervjuerna 

 

 Bra regleringsmyndighetsarbete 

PTS gör ett bra jobb med att reglera Telia. De går in och tvingar fram konkurrens. Denna 

slutsats framkom under intervjuerna och styrks av rapporter från Statens Offentliga 

Utredningar 

 

 Tvingad samtrafik 

Att låta samtliga operatörer dra nytta av nätet ger möjlighet till ökad konkurrens. Denna 

slutsats styrks av rapporter från Statens Offentliga Utredningar 
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11. Avslutande diskussion 
 

 

Avreglering av marknader är oerhört positivt för både kunder och marknade. Detta innebär att det 

bildas nya företag och det uppstår prispress med lägre priser samtidigt som staten inte kan ta ut 

några monopolvinster. En annan viktig aspekt är att trots avregleringen på t ex. elmarknaden så är 

staten storägare i Vattenfall, som är ett av de få bolagen som producerar el i Sverige. Detta innebär 

att man kan ställa sig frågan: hur pass avreglerad är marknaden egentligen? Vi har å ena sidan staten 

som är största producent av el i landet men även staten som höjt skatterna och lagt moms på det, 

vilket gör att de maximerat sin vinst även på den fronten. Hur stort är egentligen deras intresse för 

att skapa prispress? 

Tittar man på telekomsidan så har vi TeliaSonera som är de enda idag som har telenät som når alla 

bostäder i Sverige, vilket gör att många måste köpa sig in på deras nät för att kunna ha en 

heltäckning på telenätet. Det är enligt oss inte heller en helt liberaliserad marknad. 

Ser man på elmarknaden så är tillverkningskostnaderna för el väldigt låga medan priset för slutkund 

är världigt högt. Marginalen för producenten av el, speciellt i Vattenfalls fall som är både producent 

och elleverantör väldigt stor. Anledningen till att marginalen blir väldigt hög beror på den nordiska 

börsen där priset sätts. Priset att köpa el sätts lika över hela den nordiska marknaden och alla 

elproducenter oberoende produktionsteknik konkurrerar på samma vilkor gällande priset. Detta gör 

att Vattenfall som är Sveriges största elproducent och dessutom är ett Svenskt företag där staten är 

en storägare kan producera väldigt billig el då vattenkraft utgör den största delen av elproduktion i 

Sverige. De tillverkar alltså el i Svergie billigt som sedan prissätts på en Nordisk börs där exempelvis 

Danmark som har väldigt dyra elproduktionskostnader med sin kolkraft drar upp priset. Priset sätts 

alltså lika över hela norden. Därefter köps elen av elhandlare som aggerar som ellevarntörer, där 

vattenfall själva är en väldigt stor aktör varpå elen sen säljs till den svenska slutkunden till ett 

Nordiskt pris med Svenska skatter och avgifter.  

Vattefall och staten tar alltså en naturresurs som tillhör Svergie och värdesätter den efter en dyr 

nordisk prissättningsprocess och säljer sen den svensktillverkade elen till de Svenska kunderna för 

nordiska priser.  

Vi tycker precis som konkurrensverket att det är oerhört viktigt att man inför kortare mätperioder av 

förbrukning av el. Detta för att kunna skapa en större kundpåverkan på elbolagen och dessutom göra 

det billigare för kunden. Kunden skall kunna välja när de förbrukar mest el och vad den elen kostar. 

Det är ett väldigt konstigt system att man får betala månadsvis medan elahandlarna får köpa el per 

timme! 

När man pratar med informanterna och läser information från elregleringsmyndigheterna framgår 

det att det är bra konkurrens på marknaden. Dock syftar man endast till elhandelsmarknaden då det 

vore svårt att övertyga någon att ett oligopol är bra konkurrensutsatt. Dock måste vi lyfta fram att 

den såkallade konkurrensutsatta elhandelsmarknaden i själva verket inte ter sig vara särskillt 

konkurrensutsatt. Man talar bara om att det finns 100-140 konkurrerande företag på den här 

marknaden men inte särskillt mycket om att elproducenterna som äger produktionen också finns 

bland dessa 100-140 konkurrenter. Oligopolisterna med statens Vattenfall i spetsen har alltså stora 
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poistioner på den konkurrensutsatta marknaden. Detta gör att de finns med i hela el processen 

medan de renodlade elhandelsbolagen endast finns med på slutet. Detta skapar en massiv marginal 

för oligopolisterna som kan ta ut dubbla vinster på sin el. Därmed har de ett stort övertag vid 

konkurrens på marknaden . Dessa oligopolister skulle i stort sett kunna konkurrera ut hela 

elhandelsmarknaden och fortfarande göra en vinst.  

Vi måste ifrågasätta ett sådant system där staten går ut med information om avreglering och ökad 

konkurrens medan de själva är storägare i den största oligopolisten på marknaden som de själva skall 

reglera. Dessutom låter de denna oligopolist vertikalintergrera marknaden för att finnas med i hela el 

processen. Är detta ett vinnande koncept? Ja måste man väl svara men är det ett särskillt bra 

koncept sett från konkurrensperspektiv och kundens bästa?  
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13. Bilagor 
Intervjufrågor – Elmarknaden 

1. Beskriv kort hur elnätet och distributionen av el fungerar 

 

2. Vilka produkter finns inom elmarknaden? 

- Vad konkurrerar företagen med? 

- Finns det substitut? Ny teknik? 

 

3. Hur ser konkurrensen ut på elmarknaden? 

- Vad är det för marknadssituation på markanden? 

-  Vad är anledning till att det ser ut som det gör? 

- Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga? 

- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden? 

 

4. Vilka inträdesbarriärer finns inom elmarknaden idag? 

- Kostnader och kapitalkrav? 

- Lagar och regler? Begränsningar från staten? 

- Hur kan man minska dessa från statens sida? 

- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

 

5. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

- Vad har gynnat kunderna? 

- Vad har missgynnat kunderna? 

- Vad kan man göra för att sänka priserna? 

 

6. Vi har sett statistik på att det har blivit en prisökning på ca 300% sedan avregleringen. 

- Vilka faktorer ligger bakom denna höjning? 

- Vad kan kunder göra för att bidra till en prissänkning? 

- Vad kan staten göra för att bidra till en prissänkning? 

- Vad kan företagen göra för att bidra till en prissänkning? 
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Intervjufrågor – Telekommarknaden 

1. Beskriv kort hur telefonnätet och distributionen av telefoni fungerar 

 

2. Vilka produkter finns inom telemarknaden? 

-  Vad konkurrerar företagen med? 

- Finns det substitut? Ny teknik? 

 

3. Hur ser konkurrensen ut på telekommarknaden? 

- Vad är det för marknadssituation på markanden? 

-  Vad är anledning till att det ser ut som det gör? 

- Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga? 

- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden? 

 

4. Vilka inträdesbarriärer finns inom telekommarknaden idag? 

- Kostnader och kapitalkrav? 

- Lagar och regler? Begränsningar från staten? 

- Hur kan man minska dessa från statens sida? 

- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

 

5. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

- Vad har gynnat kunderna? 

- Vad har missgynnat kunderna? 

- Vad kan man göra för att sänka priserna? 

 

6. Vi har sett statistik på att det har blivit en prissänkning på telekommarknaden sedan 

avregleringen. 

- Hur kommer det sig att priserna har sjunkit på just telefonmarkaden men inte på elmarknaden?   

- Vad fungerar så bra på telefon marknaden? 
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Intervjufrågor – Konkurrensverket 

 

1. Hur ser konkurrensen ut på elmarknaden? 

- Vad är det för marknadssituation på markanden? 

-  Vad är anledning till att det ser ut som det gör? 

- Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga? 

- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden? 

 

2. Vilka inträdesbarriärer finns inom elmarknaden idag? 

- Hur påverkar dessa elmarknaden? 

- Hur kan man minska dessa från statens sida? 

- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

 

3. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

- Vad har gynnat kunderna? 

- Vad har missgynnat kunderna? 

- Vad kan man göra för att sänka priserna? 

 

 

4. Vi har sett statistik på en prishöjning på 300% sedan avregleringen. 

- Vilka faktorer ligger bakom denna höjning? 

- Vad kan kunder göra för att bidra till en prissänkning? 

- Vad kan staten göra för att bidra till en prissänkning? 

- Vad kan företagen göra för att bidra till en prissänkning? 
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Intervjuerna  

13.1 Thomas Truedson 

 

Intervjufrågor – Elmarknaden 

1. Beskriv kort hur elnätet och distributionen av el fungerar 

Det fungerar på så sätt att det finns tre nivåer i det svenska elnätet. Först och främst har vi  

stamnätet där svenska kraftnät som driver det staligt affärsdrivande verksamheten med 

rådande stamnätstariffer. Därefter har man regionnätet med åtta operatörer och därefter 

lokalnätet med ca 175 elhandelsbolag som distribuerar till företag och dem levererar i sin tur 

till konsumenter. 

 

2. Vilka produkter finns inom elmarknaden? 

Det finns huvudsakligen vattenkraft och kärnkraft och de står för största delen. Dessutom har 

man vindkraft som succesivt ökar och även bioenergi. Vill man ha energiläget i siffror kan 

man titta på rapportlistan på energimarknadsinspektionen.  

Vad konkurrerar företagen med? 

De konkurrerar med framförallt med priset och miljömärkning. Kärnkraftel säljer. 

Dessutom har man även avtalsformen som rör fast och rörligt pris. Miljömärkning är 

väldigt intressant. 

- Finns det substitut? Ny teknik? 

Man har lyckats föra över el trådlöst på väldigt korta stärckor, men det ligger långt fram i 

tiden. Just nu är det i så fall supraledning som innebär att man kan överföra el över långa 

stärckor utan förluster. I framtiden kan man föra över el över klotet utan förluster. Detta 

är dock inget som är aktuellt inom närmaste decenniet. I dagens läge måste man ha låga 

tempretatur som omger ledarna för att det skall vara så effektivt som möjligt. 

 

3. Hur ser konkurrensen ut på elmarknaden? 

Det är framförallt Vattenfall, EON, Fortum och några aktörer till som står för stor del av 

produktionen. Dessutom har vi Mälarenergi och Vattenkraft som är väldigt stora.  

- Vad är det för marknadssituation på markanden? 

Man säger att det råder oligopol på produktionen. 

-  Vad är anledning till att det ser ut som det gör? 

Det har har varit en trend att de stora företagen köper upp mindre elhandlare och 

elnätsföretag, en vertikal integration. Man säger även att de stora företagen agerar på en 

nordisk marknad, vilket inte är helt korrekt, den är svensk. När man talar om 

produktionen så är det kärnkraft och den är utbyggd, där är det inte lätt att ta sig in.  

Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

Det man kan göra är att flera mindre köpare kan gå samman i form av koalitioner som 

kundkraft för ett sort antal konsumenter, vilket i sig gör att man kan ha större 

förhandlingsförmåga 
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- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga? 

Precis som ovan nämnt kan flera går ihop för koalitationer. Följer man priserna på 

Elpriskollen, kan man också se att bland rankingen så kan det vara ett antal som skiljer 

sig. Det skiljer sig en del bland den billigaste och dyraste. Det finns många elhandlare att 

välja på, men i prakatiken så skiljer det sig mkt mellan avtalstyper. Därför kan man också 

sticka ut med miljöansvar som företag. 

- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden? 

För det första har man en elskatt på 35 öre och det är med moms. Staten 

skattemaximarer genom att slå på 25%. Åland har lägre skatt, ca 10 öre lägre. 90% av 

Sverige har högre skattesats. Dessutom kommer det bli dyrare i södra sverige och 

biliigare i norra sverige, detta pga situationen med Danmark.  

Förutom elskatten har man även infört elcertifikaten som lägger på 5-6 öre per 

killowattimme. Detta kom 2004 och infördes för att att främja förnyelsebar produktion, 

biobränsle, småskalig vattenkraft.  

4. Vilka inträdesbarriärer finns inom elmarknaden idag? 

Produktionsmässigt är det vindkraft som byggs ut i dagsläget och premieras ut av 

elcertifikaten. Det vet jag att det gjorts rapporter om och det kan man fördjupa sig i på vår 

hemsida. 

- Hur påverkar dessa elmarknaden? 

- Hur kan man minska dessa från statens sida? 

Elcertifikaten är att ekonomiskt främja vind framförallt. Det är något man får tilldelat för 

att bli godkänd av energimyndigheten som gör din produktion mer lönsam i jämförelse 

med annan produktion 

 Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

 

Det är en väldigt omdebatterad, det är den bästa marknadslösning för att få till produktionen. 

Marginalprissättning fungerar anser myndigheten. Det som styr rörliga pris är medelspotvärde  och 

dessutom blir det ååslag för elcertifikat. Många tycker på att elmarknaden inte fungerar. Vissa säger 

att elmarknaden fungerar även om det blir högt pris. Vi påstår att den fungerar och övriga säger att 

den fungerar. 1999 fanns inga elcertifakt och inga utsläpssrätter. Detta har EU och staten påverkat. 

- Vad har gynnat kunderna? 

Man kan välja elhandlare helt fritt utifrån ens egna behov. 

- Vad har missgynnat kunderna? 

Skatten har succesivt ökat och har kontinuerligt gått upp. Elskatten var i samband med 

avreglering ca 14 öre och nu runt 96. Elcertifikaten gör ju ett påslag på slutpriset som 

staten infört men det blir förhoppningsvis bättre miljö 

 

 

5. Vi har sett statistik på en prishöjning på 300% sedan avregleringen. 

- Vilka faktorer ligger bakom denna höjning? 

Det som ligger bakom är att skatterna har ökat kraftigt, man har infört elcertifikat samt 

utsläppsrätter(miljöavgiter). Dessutom har man bränslepriser på olja som följer med 

prisökningen. 
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- Vad kan kunder göra för att bidra till en prissänkning? 

Man får mer genom att gå samman och på så sätt få bättre förhandlingsförmåga. 

- Vad kan staten göra för att bidra till en prissänkning? 

Staten är storägare i Vattenfall, och de kanske inte har något intresse, staten tjänar på 

att det är högre priser. Man kan bland annat sänka skatter, det har dock blivit tvärtom. 

Man kan även separerar på skatter och elpriser i sig, det blir en höjning i alla fall. 

Miljöskatter och elskatter  har en tendens att gå uppåt. Dessutom är det så att det kostar 

mer att producera el i nya produktionsanläggningar, vilket är anledningen till att 

elcertifikaten finns. Det är billigare att producera från ett stort vattenkraft än i nya 

anläggningar. 

- Vad kan företagen göra för att bidra till en prissänkning? 
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13.2 Tommy Johansson 

 

Intervjufrågor – Elmarknaden 

 

1. Vilka produkter finns inom elmarknaden?  

De vanligaste avtalstyperna som elhandlarna konkurrerar med är avtal om rörligt pris, avtal 

om fast pris för 1 år, 2 år, 3 år, 4 år och 5 år. De senaste åren har det även erbjudits sk. 

mixavtal, där en del av priset är rörligt och en del är bundet. Det finns även sk. gröna avtal. 

Du hittar statistik över kundernas fördelning avtal på www.scb.se.  

- Vad konkurrerar företagen med?  

Vår erfarenhet är att elhandlarna konkurrerar med pris och miljöprofil.  

- Finns det substitut? Ny teknik?  

När det gäller uppvärmning så finns det substitut. El för uppvärmning minskar i 

omfattning och idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen för 

flerbostadshus och lokaler.  

 

2. Hur ser konkurrensen ut på elmarknaden? 

- Vad är det för marknadssituation på marknaden?  

EI:s uppfattning är att konkurrensen på marknaden är god. Det finns många köpare och 

säljare och börsen är likvid. Ca 70 procent av den totala elförbrukningen i Norden 

handlas över Nord Pool.  

-  Vad är anledningen till att det ser ut som det gör? 

- Kan man göra något för att öka konkurrensen?  

Regeringen har under de senaste åren försökt att bryta upp samägandet av kärnkraften 

(idag ägs kärnkraftsreaktorerna gemensamt av de stora elbolagen). Detta har skett 

genom att en statlig förhandlare har tillsats för att få företagen att frivilligt renodla 

ägandet av reaktorerna. Förhandlingarna avbröts i april dock i april i år utan att något 

resultat uppnåtts. En annan sak som skulle förbättra elmarknadens funktion är en ökad 

priskänslighet i efterfrågan. Idag finns det få ekonomiska incitament för hushåll att styra 

sin förbrukning utifrån kortsiktiga svängningar i spotpriset. Det beror på att 

konsumenternas förbrukning mäts per månad. EI har i år fått i uppdrag av regeringen att 

analysera en övergång till timmätning av hushållskunder. Timmätning av hushållskunder 

skulle kunna bidra till en ökad efterfrågeflexibilitet, vilket skulle motverka kraftiga 

prissvängningar.  

- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga?  

Det finns över 100 elhandlare att välja mellan, så det finns alltid en möjlighet för 

kunderna att välja en annan aktör om villkoren inte passar ens behov.  

- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden?  

Elnätsverksamhet bedrivs som reglerat monopol medan elhandel bedrivs i konkurrens. 

Energimarknadsinspektionen (statlig myndighet) reglerar elnätstarifferna. Staten är 

också involverad i utbyggnaden av stamnätet för el genom den statliga myndigheten 

Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät äger, förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet.  
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3. Vilka inträdesbarriärer finns inom elmarknaden idag? 

- Hur påverkar dessa elmarknaden?  

Det är låga inträdesbarriärer för att bedriva elhandelsverksamhet. Det finns dock vissa 

krav på rapportering av uppgifter till Energimarknadsinspektionen men inte mycket mer 

än så. Däremot finns det omfattande inträdesbarriärer för att producera kärnkraft och 

storskalig vattenkraft 

- Hur kan man minska dessa från statens sida?  

Det är politiska beslut som sätter ramarna för utbyggnad av kärnkraft och storskalig 

vattenkraft.   

- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

 

4. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

- Vad har gynnat kunderna?  

Omregleringen har gynnat kunderna genom ökad valfrihet. Företagens konkurrens har 

bidragit till att nya avtalsformer och villkor har utvecklats.  

- Vad har missgynnat kunderna?  

 

5. Vi har sett statistik på en prishöjning på 300% sedan avregleringen. 

- Vilka faktorer ligger bakom denna höjning?  

Det är viktigt att poängtera att vi här pratar om kundens totala kostnad för el, inklusive 

elhandel, elnät, skatter och moms. Den del som har ökat mest sedan omregleringen är 

skatt och moms. Tittar man vidare på de senaste årens elprisutveckling skulle jag vilja 

betona införandet av handel med utsläppsrätter och elcertifikatsystemet. Under 2000-

talet har dessutom priset på såväl kol som olja stigit vilket också bidragit till de stigande 

elpriserna. När det gäller priset till konsument så är höjningen av energiskatten en viktig 

förklaring. 

- Vad kan kunder göra för att bidra till en prissänkning? 

 Vara aktiva genom att byta elhandlare eller omförhandla sitt avtal med sin befintliga 

elhandlare.  

- Vad kan staten göra för att bidra till en prissänkning?  

Säkerställa en effektiv reglering av elnätstarifferna. När det gäller den konkurrensutsatta 

delen av elmarknaden, dvs. elproduktion och elhandel, är det viktigt att låta marknaden 

styra. Ingrepp som pristak eller andra typer av prisreglering riskerar att leda till högre 

kostnader för kunderna i slutändan.  

- Vad kan företagen göra för att bidra till en prissänkning? 
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13.3 Oscar Holmström 

1. Beskriv kort hur telefonnätet och distributionen av telefoni fungerar 
 Telenätet består av kopparkabel och det finns en stor aktör på marknaden. Telia är de 
 som äger större delen av nätet men andra operatörer får hyra in sig på den och köpa 
 grossistprodukter som de säljer till slutkunden.   
 

2. Vilka produkter finns inom telemarknaden? 
 För att ha telefoni krävs det att du har ett abonemang som du betalar för som kan ses 
 som en produkt sen betalar du separat för samtalsdelen.  Det är Telia som äger näntet 
 i Sverige och säljer grosistprodukter till andra operatörer. De fungerar som 
 återförsäljare som säljer till andra företag som säljer till slutkund.  
 Förval är samtalsbiten och den kan man ha hos en annan operatör än var man har sitt 
 abonemang.  
 Förval - håller på o kollar på den om det ska försvinna. 
  

- Vad konkurrerar företagen med? 
 När det gäller fast telefoni kan man inte konkurrera med täckning och kvalitet som 
 man gör på mobilmarknaden. Här konkurrerar man med priserna och att vara duktiga 
 på att hitta kundsegment som ingen annan hittat. Man kan också sampacketera 
 produkter.  
 

- Finns det substitut?  
 De substitut som finns är väll mobiltelefoni, iptelefoni och skypte.  
 

- -Ny teknik? 
 Ip telefoni är den nya telefontekniken.  
 Sverige sticker ut markant för att vi e trogna den fasta telefonen.  Finland e inte det. 
 

3. Hur ser konkurrensen ut på telekommarknaden? 
 Det finns problem med konkurrensen då det är en stor aktör på marknaden men det 
 finns regleringsmyndigheter som har marknadsmakt. PTS är myndigheten som är 
 marknadsreglerare och reglerar Telia för att andra aktörer skall kunna komma in på 
 marknaden. PTS tvingar Telia till att ha grossistprodukter för att mindre företag skall 
 kunan ta sig in på marknaden. Konkurrensen måste regleras för att det skall fungera 
 när det finns en såpass stor aktör på marknaden med sån marknadsmakt. Telia äger ju 
 kopparnätet vilket ger dem monopol på den marknaden. Idag går stora delar av 
 bredbandstrafiken genom kopparkabeln och de äger stor del av fibern som finns i 
 Sverige därför måste de regleras.  
 

- Vad är det för marknadssituation på markanden? 
Marknaden är på nedgång då vi tydligt kan se att trafiken i kopparnätet minskar och IP 
ökar. Det är hela marknaden som minskar och det går snabbt, det är samma situation i 
hela Europa. Sverige ligger lite efter gällande denna utveckling så man kan se på resten 
av Europa för att se hur det kommer gå. Man kan se på Norge, Finland och Danmark som 
är våra närmsta grannar att deras marknad  ligger några steg före oss gällande den här 
utveckligen.  

 
- Vad är anledning till att det ser ut som det gör? 

Det finns stora aktörer i Telias nät som säljer telefoni till slutkunder. Tele2 Telenor, 
nichaktrörer. Det finns en motvikt till Telia. Men detta är bara för att det finns en 
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myndighet som reglerar Telia och denna reglering krävs för att konkurrensen skall 
fungera.  
Tanken är att man skall släppa in dem på marknaden för att de skall förädla produkten 
och försöka bygga ut nya nät.  
Men det är svårt att prata om en marknad utan att prata om de andra som bredband och 
digitaltv. Konkurrensen påverkas mycket av vad som händer på de andra marknaderna.  

 
- Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

Ur regleringssynpunkt kan man försöka reglera så att det blir så likt marknadskonkurrens 
som möjligt. Detta är svårt och det gäller att man göra korrekta bedömmningar och 
vidtar rätt åtgärder.  

 
- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga? 

Det är svårt att säga. Det handlar om hur många konkurrenser det finns på marknaden. 
Finns det många konkurrenter har man högre förhandlingsförmåga då man kan välja 
bland fler alternativ. Ser man till grossistprodukten kan man inte sälja telefoni billigare än 
vad man gör idag. IP telefonin är billigare än grossistprodukterna. Företagslösningarna är 
mer komplexa och de har lite bättre förhandlingsförmåga jämtemot operatörerna.  

 
- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden? 

Regleringmyndigheten påverkar Telias marginaler. Vid kostnaden för en telefonitjänst är 
det tänkt att monopolvinsten skall försvinna. Man riktar in sig på kostnadsorienterade 
priser.  

 
4. Vilka inträdesbarriärer finns inom telekommarknaden idag? 

 Det beror på vilken del på marknaden man vill komma in på. Skall man bli en nätägare 
 måste man investera i utrustning och lägga ett eget telefonnät vilket är väldigt dyrt.  
 Om man skall hyra in sig på och sätta på sätta på sina egna tjänster och sälja dem är 
 det rätt dyrt också.  
 Skall man sälja grossistprodukter är det billigare då man köper färdiga tjänster och 
 produkter av en redan befintlig leverantör.  
 Man kan välja vilken nvå man ska in på .  
 

- Kostnader och kapitalkrav? 
 

- Lagar och regler? Begränsningar från staten? 
Man måste vara registrerad hos PTS sen är det bara välja vilken nivå man vill lägga sig på. 
Att bli nätägare är väll belastat med lagar och regler för utbyggnad men för att bli 
återförsäljare av tjänster är enkelt.  

 
- Hur kan man minska dessa från statens sida? 

Man arbetar som sagt med att reglera Telia. Detta görs dels genom att genomföra 
marknadsundersökningar. Dessa kan ses som besvärliga för de mindre aktörerna. det är 
2 enkäter per år.  

 
- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

 
5. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

 Jag vet faktiskt inte, vill inte utala mig om det, du får ringa operatörerna och fråga 
 dem.  

- Vad har gynnat kunderna? 
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- Vad har missgynnat kunderna? 
- Vad kan man göra för att sänka priserna? 

 
6. Vi har sett statistik på att det har blivit en prissänkning på telekommarknaden sedan 

avregleringen. 
 
- Hur kommer det sig att priserna har sjunkit på just telefonmarkaden men inte på 

elmarknaden?  
Dels för att det blivit bättre konkurrens på marknaden. Idag finns det 300 aktörer på 
marknaden som säljer telefonitjänster. Kostnaden för att producera telekom har minskat 
på grund av teknikutvecklingen. Inträdesbarriärerna, att man kan ta sig in på olika delar 
av marknaden vilket ger större valfrihet och lättare att komma in och växa.  

 
- Vad fungerar så bra på telefon marknaden? 
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13.4 Thomas Sundqvist 

1. Hur ser konkurrensen ut på elmarknaden? 
 Det finns många elhandelsföretag på marknaden. Över 120 st men alla är inte akriva 
 över hela landet. Många av dessa företag är återförsäljare av el för de 3 största 
 företagen på marknaden och det är ett 20-tal som konkurrerar om slutkunderna. Det 
 är knappast en Svensk marknad då då två av de tre största som aggerar på den delen 
 av marknaden som det är oligopol på är utländska. 
 När det gäller inträdeshinder är de små på den marknaden som riktar sig mod 
 kunderna. Man kan köpa bilateralt och sälja till kund. När det gäller 
 produktionsmarknaden är de höga och det är svårt att ta sig in då man behöver 
 anläggningar för att tillverka el. Dessutom är det svårt att bygga ut vattenkraft då 
 många av de ställen där man kan utvinna vattenkraft redan är utbyggda och många 
 delar som  inte är utbyggda är skyddade.  

- Vad är det för marknadssituation på markanden? 
- Vad är anledning till att det ser ut som det gör? 

 
- Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

Konkurrensen är okey när det gäller elhandelssidan, men produktionsmarknaden behövs 
utökas. Eltillverkningsmarknaden är nordisk idag  men den behövs göras geografiskt 
större för att öka konkurrensen.  
Man kommer dela in grossistmarknaden i olika regioner inom några år. Detta kommer att 
göra det lättare för elhandare i andra länder att konkurrera då.  
När det gäller el måste det alltid vara balans, man måste köpa lika mycket som man 
säljer.  

 
- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga? 

Slutkundernas tjänster är få, man har rörliga eller fasta avtal och det är månadsmätning. 
Man måste försöka öka valen för kunden. Man kanske skall börja med timmätning istället 
för månadsmätning. Detta skulle kunna göra kunden mer aktiv och kunna påverka sin 
elkostnad.  
Idag märks det inte på fakturan om man anpassar sin elkonsumtion eftersom det är 
månadsmätning. 
Men det är en svår men viktig fråga hur man skall få efterfrågesidan mer aktiv.  
När det gälller större kunder har de lite bättre förhandlingskraft, i regel är det de 
listadepriserna man kan få.  

 
- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden? 

Elnätskostnaden skall vara reglerad. Man skulle kunna byta elmodell, från 
efterhandstillsyn till förhandstillsyn. Men det gäller att tänka på att staten inte är 
ansvarig utan ansvaret ligger hos de statliga myndigheterna. Går inte på nätmonopolet 
med konkurrrensreglerna.   

 
2. Vilka inträdesbarriärer finns inom elmarknaden idag? 

På produktionssidan är det svårt att ta sig in och bli en betydande aktör, dessutom är det 
väldigt dyrt. Även om man har kapital för att komma in på produktionsmarknaden skall man 
inet tro att man kan komma in på samma nivå som de befintliga aktörerna då deras 
anläggningar är avskrivna och ligger helt enkelt ett steg före. Elhandelssidan är det lätt att ta 
sig in på , man kan köpa el fysiskt via elbörsen, bilateralt och mäklare. För att handla på den 
finansiella marknaden med de finansiella instrumenten som finns där skall man vara 
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registrerad hos finansmyndigheten. Du behöver ingen licens för att bli en elhandlare och 
tillträdet är fritt på elhandelsmarknaden  

 
- Hur påverkar dessa elmarknaden? 

Har vi gått igenom.  
 

- Hur kan man minska dessa från statens sida? 
Staten kan se till att det blir lättare att få tillstånd för att bli en producent av el. Idag finns 
det komunalvetorätt där komunen kan säga ja eller nej till om man skall få bygga 
kraftverk. Dessa skulle kunna regleras. Man skulle kunna försöka skynda på 
tillståndsprocesserna då de drar ut mycket på tiden. Man skulle också kunna 
subventionera mindre inkomstdrivande elproduktion.  

 
- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

Man måste ha en trovädrig elhandelsbörs så att alla får vettiga elpriser.  Försöka minska 
en viss marknadsmakt. Tidigare nettobudgav man, separata bud. Handelssidan lägger ett 
köpbud och säljsidan ett säljllbud. 

 
3. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

 
 Det beror på vad man syftar till med avregleringen. Tidigare hade man en 
 samkörningsmodell där allt planerades centralt. Man hade för stor elproduktion så 
 elpriserna gick ner efter avregleringen men nu har det överskottet försvunnit. Priserna 
 har därför gått upp. Målet med marknadsöppningen var att priserna skulle bli mer 
 effektiva och att man skulle få en öppen elmarknad som är konkurrensutsatt mot 
 andra länder. Detta har skett.  
 

- Vad har gynnat kunderna? 
Möjligheten att byta elleverantör och man kan teckna andra typer av avtal än tidigare. 

 
 

- Vad har missgynnat kunderna? 
Det har blivit mer komplext och priserna har blivit högre. Förut hade man et avtal med 
sitt lokala elverk, nu bör man teckna ett separat elavtal.  

 
- Vad kan man göra för att sänka priserna? 

För att få ner priserna krävs me produktion och ersätta de prissättande 
produktionsteknologierna.  
Produktionssidan ägs av tre stora aktörer som utgör grunden för elpriset. Ökad 
konkurrens på produktionsmarknaden genom att göra det lättare för utländska företag 
att konkurrera om svenska kunder och vise versa. Man kan också inför timmesmätning 
istället för månadsmätning.  

 
4. Vi har sett statistik på en prishöjning på 300% sedan avregleringen. 

 
- Vilka faktorer ligger bakom denna höjning? 

Elskatterna har höjts vilket lett till en viss ökning av priserna. Då Danmark är intergrerad 
på marknaden så sätter deras kolproduktion priserna på el. Fosilbaserad elproduktion 
blev dyrare efter ett politiskt beslut 2006.  
Elkonsumtionen har gått upp vilket skapar ett större efterfrågetryck. Det finns många 
elkraftssnurror men de tillverkar inte lika mycket el som kärnkraften.  
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- Vad kan kunder göra för att bidra till en prissänkning? 

De större kunderna som aggerar mot grossistmarknaden kan påverka mer än de små 
slutkunderna.  
Staten kan ställa krav på timmätning så att småkunderna är mer direkta aktörer. Göra 
produtionssidan större. Underlätta för investeringar i produktion och nät.  
 
Man gjorde ett misstag i början, man har fått reforera om marknaden inledningsvis. Man 
var själv tvungen att betala för en ny mätare.  

 
- Vad kan staten göra för att bidra till en prissänkning? 
- Vad kan företagen göra för att bidra till en prissänkning? 

De här frågorna har redan blivit beskrivna.  
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13.5 Erik Westerström 

1. Hur ser konkurrensen ut på Telemarknaden? 
 Konkurrensen ökar till följd av alternativa plattformar, IP och mobilTele 
 Fasttelefoni har gått ner till ökad konkurrens och prisutveckling.  
 

- Vad är anledning till att det ser ut som det gör? 
Det beror på ökad konkurrens på marknaden. Men också för att det finns infrastruktur 
konkurrens som ComHem som konkurrerar med en liknande produkt men på en annan 
infrastruktur.  
Detta försvårar för Telias nätmonopål då man inte är beroende av deras 
kopparförbindelse. Utförsäljningen av Comhem var possitivt för konkurrensen.  
Telia tillhandahåller grossisttjänster som konkurrenter kan köpa som färdigpacketerade 
produkter. Dessa kostar 110 kr och marginalen är 15kr. 
Comhems konkurrerande infrastruktur är bättre än den konkurrens som uppstår med 
förädlade produkter på samma infrastruktur. Konkurrensverket förordar ökad 
konkurrens i infrastrukturleden hellre än förädlingskonkurrens.  

 
- Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

KKV försöker att understödja Infrastrukturkonkurren och de villkor som krävs för att 
konkurrera med det. När man bara tillhandahåller konkurrens där man får hyra in sig på 
Telias nät avhåller sig konkurrenterna får att bygga egen infrastruktur.  
Bäst för konkurrensen Kanalisation = Rör man drar fibern i  
SMP reglering, avgränsar marknader och ser om nån har dominant ställning 
(SMPställning)  
PTS arbetar med sektorsreglering, detta är viktigt för att reglera fram tillträde på så 
oförädlad nivå som möjligt. Men man måste följa konkurrensregler och se till att de som 
gör övertramp blir straffade.  

 
- Vad har kunderna för förhandlingskraft? 

Konsumenten har liten förhandlingskraft men många går över till Comhem vilket skapar 
en sorts förhandlingskraft. Förhandlingskraften har dock ökat sen efter avregleringen då 
man nu som sagt kan välja vilken operatör man vill ha.  
Framförs att i glesbyggd finns inte samma förhandlingskraft att välja, men man 
prisdiskriminerar inte glesbygden. Hård konkurrens i storstaden så smittar detta av sig på 
glesbygden. 
Glesbyggds abonenter kommer konkurrensen tillgodo ändå. 
Det är inget som säger att telia inte får prisdiskriminera men de får mycket badwilll om 
de skulle göra det.  

 
- Hur påverkar Myndigheten Telekostnaden och kostnaden? 

Skälet till att KKV finns är för att ökad konkurrens leder till prissänkning eller 
kvalitetsökning och större tjänsteutbud.  

 
2. Vilka inträdesbarriärer finns inom Telemarknaden idag? 

 De som är innehavare av Accessnät har en konkurrensfördel. Det är höga kostnader 
 för att ha accessnät.  

 Man kan istället välja att köpa en förädlad tjänst från en acccessnätsägare för att 
 komma in på marknaden.  
 

- Hur påverkar dessa telemarknaden? 
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De minskar trycket från potentiell konkurrens.  
 

- Hur kan man minska dessa från statens sida? 
 

- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 
Komma på bra ideer. Utveckling av tjänster IP TELE 

 
3. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

 Absolut  
 

- Vad har gynnat kunderna? 
Efter avregleringen har Sverige fått mycket konkurrenskraftiga priser på telefoni och 
bredbandsrelaterade tjänster jämtemot hela världen.  
Sverige har mkt konkurrenskrafitga priser på Tele bb.  Jämntemot hela världen.   

 
- Vad har missgynnat kunderna? 

Mitt verksamhetsområde är ökad konkurrens och den har ökat så jag har svårt att uttala 
mig om vad som missgynnat kunderna. Kunder kan ju tycka att utbudet och de val fått 
möjlighet att göra är jobbigt men det gynnar dem.  

 
- Vad kan man göra för att sänka priserna? 

Priset är reglerat av PTS 110 kr och 125 kr. 
Kan inte sänka slutkundenspris för då sker marginalklämmning.  

 
 

4. Vi har sett statistik på en Priminskning sedan avregleringen. 
 

- Vilka faktorer ligger bakom denna höjning? 
Teknikutveckling och ökat konkurrenstryck.  

 
- Vad kan kunder göra för att bidra till en prissänkning? 

Vara aktiva, ifrågasätta och försöka framföra vad de tycker.  
 

- Vad kan staten göra för att bidra till en prissänkning? 
Öka sånt som påverkar konkurrenstrycket. Staten gör detta genom regleringsmyndighet 
som arbear med att reglera marknaen.  
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13.6 Bo Hesselgren 

 

Intervjufrågor – Elmarknaden 

 

1. Vilka produkter finns inom elmarknaden? 

- Vad konkurrerar företagen med? 

Med kan bland annat konkurrena med priset och andra saker såsom kundservice, 

fakturans utseende, tillgänglighet, miljöprofil m.m 

- Finns det substitut? Ny teknik? 

Man  talar framförallt om att strukturen bakom ändrar sig. Det blev till exempel 

månadsavläsning 1 juli 2009, så det påverkar ju det hela faktureringssystemet i positiv 

riktning. Företagen kan erbjuda enklare fakturor och framförallt mer begripliga istället 

för massa komplicerade beräkningar. 

Mycket av  ”substitutet” har med mätningen att göra, ju mer man förfinar mätningen 

desto mer kan man utveckla nya produkter. Man talar om att införa timmätning på sikt, 

den frågan utreds. Skulle det bli så, så kan det generera nya produkter. 

 

2. Hur ser konkurrensen ut på elmarknaden? 

Man måste skilja på produktion, el och näthandel. Elhandlare är ca 120 st medan 

produktionen domineras av några fåtal stora aktörer och där är det oligopol 

- Vad är det för marknadssituation på marknaden? 

-  Vad är anledningen till att det ser ut som det gör? 

- Kan man göra något för att öka konkurrensen? 

Det finns få länder som har så många elhandlare som Sverige. I Storbritannien finns 10-

tal elhandlare och det är inget problem med att antalet skulle vara för litet i Sverige. Det 

finns en priskonkurrens om man tittar i elprisjämförelser och konkurrensen fungerar 

bland elbolagen. Frågan är ganska kompilicerad och riktar sig mer till konkurrensverket 

och energimarknadsinspektionen.  

- Vad har kunderna för förhandlingsförmåga? 

Man kan säga att de flesta har ett ganska litet förhandlingsutrymme eftersom det är en 

massmarknad, om nåt företag sätter ett pris så kan man möjligen diskutera en årsavgift 

eller nån avgift på 200-300 kr. Man har större möjlighet om man har större förbrukning 

givetvis. Dessutom har kunderna stor nytta av prisjämförseler där man på egen hand kan 

jämföra priser. Man kan säga att det har blivit mer rörlighet bland konsumenter och 

konsumenterna har framförallt blivit mer aktiva än om man tittar tillbaka 4-5 år. 

- Hur påverkar staten elnätet och kostnaden? 

De påverkar pris, politiska beslut har drivit upp elkostnaden för konsumenten. 

Energiskatten som har höjts ett antal gånger och mer fakta finns på svenskenergi.se. 

Utöver skatt och moms så har man infört kostnader för elcertifkat för kunderna och inom 

EU har man även beslutat om utsläppsrätter, något som har drivit upp elpriset. 
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3. Vilka inträdesbarriärer finns inom elmarknaden idag? Kapitalkrav eller lagar? 

- Hur påverkar dessa elmarknaden?  

Det är svårt att uttala sig. Konkurrensverket är en bättre myndighet att få svar av. Det är 

en nationell marknad, man måste registrera sig hos sevnska kraftnät bland annat Det är 

inte helt lätt. 

- Hur kan man minska dessa från statens sida? 

- Hur kan man minska dessa från företagens sida? 

 

4. Anser du att avregleringen gått i rätt riktning? 

- Vad har gynnat kunderna? 

Framförallt har kunderna fått en frihet att välja företag därigenom kan välja mellan fler 

typer av produkter eller avtal. Nu finns det ett antal olika fastpris och rörligt prisavtal, 

mixavtal, miljö osv. 

- Vad har missgynnat kunderna? 

Kostnaden har inte vart rätt. Det har blivit mer komplicerat, å andra sidan hade man ingen 

valfrihet. Nu måste man ta ställning till att välja något och veta vad man väljer, vilket kräver 

större engagemang och kunskap. 

 

5. Vi har sett statistik på en prishöjning på 300% sedan avregleringen. 

- Vilka faktorer ligger bakom denna höjning?  

Förutom utsläppsrätter, ökade skatter och elcertifikat, har man även en 

internationalisering, ökade överföringsförbindelser. En mer internationell marknad har 

påverkat priset uppåt. Priserna har legat högre i Europa och det påverkas i Norden också. 

- Vad kan kunder göra för att bidra till en prissänkning?  

Man kan teckna avtral om sitt elpris och jämföra. Det de kan göra är att minska sin 

förbrukning men då talar man om den totala kostnaden 

- Vad kan staten göra för att bidra till en prissänkning?  

Det är en svår fråga att uttala sig om. Om staten vill sänka kostnader så kan man sänka 

skatterna. Man kan säga att man gjort det under senaste åren men bara marginellt eller 

snarare stannat upp i höjning av energiskatten. Har man ett starkt intresse så går det, 

men handlar snarare om att det inte finns någon vilja  

- Vad kan företagen göra för att bidra till en prissänkning?  

De strävar efter att ha överskott i verksamheten. Man kan möjligtvis värva väldigt mycket 

kunder men det gör man bara en kortare period. 

 


