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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker vilka faktorer som påverkar förändringar i elspotpriset på 
Nord Pool. Avsikten är att resultatet skall ligga till grund för en prisuppskattningsmodell 
för Lunds Energikoncernen AB. Faktorerna bestämdes genom en förstudie där viktig 
litteratur om elmarknaden studerades samt samtal med Lunds Energikoncernen AB. De 
faktorer som undersöks i denna uppsats är priset på utsläppsrätter, nettoexport till Tysk-
land, temperatur, nederbörd, priset på kol och villaolja samt konjunkturutveckling i Sve-
rige. 

Undersökningen av faktorerna bestod av en multipel regressionsanalys med undersökta 
faktorer som oberoende variabler och elspotpriset på Nord Pool som den beroende va-
riabeln. Faktorerna blev indelade i två grupper dagsgruppen och månadsgruppen, grunden till 
uppdelningen är som namnen antyder att statistiken var observerad dygnsvis och må-
nadsvis. I månadsgruppen ingick nettoexport till Tyskland, priset på kol, villaolja samt 
konjunktur och ur denna grupp visade sig endast nettoexport till Tyskland ha statistisk 
signifikans. 

I dagsgruppen ingick de faktorer som oftast omnämns i litteraturen som prispåverkande, 
nämligen temperatur, nederbörd och priset på utsläppsrätter. Dock visade sig nederbörd 
inte ha någon statistisk signifikant påverkan på elpriset varvid ett nytt test på ett nytt sta-
tistiskt underlag gjordes för nederbörden vilket gav samma resultat, vilket var förvånan-
de. Både temperatur och priset på utsläppsrätter visade sig dock ha statistisk signifikans 
och detta intygades genom ytterligare test. 

Härefter gjordes en regressionsanalys med de faktorer visat sig ha statistisk signifikans 
som oberoende variabler, det vill säga nettoexport till Tyskland, temperatur och priset 
på utsläppsrätter gentemot elpriset som beroende variabel. Denna enkla prognosmodell 
kunde förklara så mycket som 70 procent av förändringarna i elpriset.  

Slutligen diskuteras prognosmodellen av författarna, en brist är bland annat att den inte 
kan förutse hastiga förändringar i priset och att den behöver kalibreras om när den nya 
handelsperioden för utsläppsrätter sätter i gång 2008. Dock gav analysen positiva signa-
ler om att det kan vara möjligt att basera en prismodell på el med de faktorer som har 
störst inverkan på den dyraste produktionsteknologi som oftast används i elproduktio-
nen, då elmarknaden i praktiken tillämpar marginalprissättning.  
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Abstract 

This thesis examines which factors that drive changes in the electricity spot price on the 
Nordic energy exchange Nord Pool. The intention with this thesis is to support Lunds 
Energikoncernen AB to create a pricing model. The factors were determined though a 
pre-study in which important literature on the electricity market were studied and inter-
views with Lunds Energikoncernen AB. The examined factors in this thesis are; the 
price of emission allowances, net export to Germany, temperature, precipitation, the 
prices of coal and burning oil and Sweden’s business cycle. 

The factor study was a multiple regression analysis with the above factors as independ-
ent variables and the spot price of electricity on Nord Pool as the dependent. The fac-
tors were divided in two groups, the day group and the month group, the two groups were 
decided due to statistical observations. The factors from the former group had daily ob-
served data and the latter monthly data. The month group included net exchange with 
Germany, oil and coal prices and the business cycle which are measured in GDP. In the 
month group only the net exchange with Germany had statistical significance and was 
used in further studies. 

In the day group the factors that are mostly discussed in the literature to impact on the 
electricity price namely, temperature, precipitation, and the price of emission allowances. 
As it, some what unexpected, turned out the precipitation did not have a statistical affect 
on the electricity price. The authors chose to carry out another analysis with precipita-
tion from another area, neither this result had statistical significance. However, both the 
temperature and the price of emission allowances did have a statistical significant effect 
on the electricity price, the result were verified through one more round of analysis. 

After the two initial analyses, a regression analysis with the three factors that had statis-
tical significance and the electricity price were used in a final analysis. The factors in-
cluded in this regression were net exchange with Germany, temperature and the price of 
emission allowances. This, somewhat, simple forecasting model explained as much as 70 
percent of the changes in the electricity spot price.  

At last the forecasting model were discussed by the authors who identified two major 
weaknesses, first the model may not explain sudden changes in the electricity price, and 
second the model has to be re-calibrated when the next trading period for emission al-
lowances starts in early 2008. However the analysis did indicate that it might be possible 
to base an electricity price forecasting model on the factors that affects the most expen-
sive production facility that are used to create energy, since the electricity market prac-
tice marginal pricing.   
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1 Bakgrund 

────────────────────────────────────────────────── 
Detta kapitel ger en introduktion till uppsatsen och uppsatsens ämnesområde. Först kommer författarna 
att ge en generell bild av området vilken följs av en problemdiskussion som avslutas med problemformulering 
och syfte.  
────────────────────────────────────────────────── 

Energimarknaden är den kanske mest omdiskuterade marknaden i världen. Utan elektricitet 
stannar vårt samhälle och dessutom har produktion av energi stark påverkan på miljön vil-
ket gör att energimarknaden är hett debatterad inom såväl ekonomi som politik. Då el-
marknaden blev avreglerad 1996 bestäms elpriset i teorin av utbud och efterfrågan. Dock 
har ett stigande elpris förorsakat en diskussion om effektiviteten på marknaden och även 
lönsamheten bland elmarknadens aktörer har ifrågasatts (Statens Energimyndighet, 2006b). 

Prisbildningen på el är komplext såtillvida att det finns en mängd faktorer som anses på-
verka priset i olika utsträckning. Det mest uppenbara är förstås vädret, i synnerhet då en 
stor del av nordens elektricitet är vattenkraft, vilket kräver nederbörd. Men också tempera-
turen har en stor inverkan då det går åt mer elektricitet för uppvärmning av svenska hem 
under en riktigt kall vinter i jämförelse med en ”normal” vinter. Andra faktorer som kan 
antas vara prispåverkande är exempelvis total produktionskapacitet på nordiska kraftverk, 
konjunkturutveckling, priser på substitut etc. (Statens Energimyndighet, 2006a) Dock finns 
det mycket lite forskning gjord på i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar priset, dvs. 
vilka faktorer påverkar mest och vilka påverkar i mindre utsträckning? 

Prissättningen på den svenska elmarknaden är en marginalprissättning såtillvida att priset 
motsvaras av den rörliga kostnaden för den dyraste produktionsanläggningen som behövs 
för att möta efterfrågan (Statens Energimyndighet, 2006b). I Sveriges fall är detta ofta mot-
svarat av fossil- och biobränslebaserad elproduktion vilken används när vatten- och kärn-
kraften inte räcker till, då vatten- och kärnkraften står för ca 90 procent av den svenska el-
produktionen (Statens Energimyndighet, 2006a). 

Då de svenska kunderna föredrar fasta elpriser (även kallat ”tillsvidarepris”) framför rörliga 
priser uppstår en risk för kundernas elleverantörer/elhandlare som måste prissäkra sina 
kunders elkonsumtion till det bestämda priset (idag har ca 90 procent fastpris på el (Berg-
man & Amundsen, 2004)). Marknadens volatila karaktär beskrivs ofta som en följd av att 
många olika faktorer påverkar energipriset, men även det faktum att energi handlas 24 
timmar om dygnet året om samt att produkten, elektricitet, ej går att lagra (Fusaro, 1998). 
Energipriset har en dagsvolatilitet på 50 procent per år jämfört med en mycket volatil aktie 
som har ca 4 procent (Weron, 2000). 
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Figur 1-1 Spotpris på Nord Pool 1996-2005 (Statens Energimyndighet, 2006b. sid. 53) 

Kombinationen av hög volatilitet och en marknadsstruktur med elhandlare som riskbärare 
gör att behovet av att säkra sina inköpspriser för elproducenterna är stort. Eftersom vanliga 
prissättningsmetoder inte är applicerbara på energiderivat är hedgingprocessen ytterst 
komplicerad för energibolag (Weron, 2000). Priset bestäms timme för timme genom auk-
tionsliknande system på den nordiska energibörsen Nord Pool, och här får producenter 
och elhandlare lämna köp- och säljbud för att balansera sitt behov mot den tidigare produ-
cerade/köpta elen (Statens Energimyndighet, 2006b). 

Det finns omfattande litteratur på området kring hedging, men inte alls lika mycket forsk-
ning kring prissättning på en auktionsmarknad av Nord Pools typ. De modeller som finns 
tillgängliga är antingen inte applicerbara på elmarknaden på grund av dess uppbyggnad 
(t.ex. den s.k. Cournotmodellen) eller så är de framtagna för nyttomaximering snarare än 
vinstmaximering; här är Samkörningsmodellen ett exempel då den utgår från en minime-
ring av framtida nettokostnader för värmekraftproduktion (Edin, 2006). 

För att kunna konstruera någon form av prissättningsmodell måste man veta vilka faktorer 
som kan ha inverkan på elpriset. Elpriset är, som tidigare nämnts, antagligen påverkat av en 
mängd olika faktorer men det är mycket svårt att uppskatta hur stor påverkan egentligen är 
från en enskild faktor. Ett exempel för att belysa problemet är de relativt nya utsläppsrät-
terna som sedan 2005 införts för att säkra utsläppen av växthusgaser. I en rapport från Sta-
tens Energimyndighet (Statens Energimyndighet, 2006b) anser en aktör att det höga elpri-
set till 35 procent berodde på introduktionen av utsläppsrätter, och flera aktörer tyckte att 
utsläppsrätter hade en negativ samhällsnytta. Elproduktion och pris är och förblir en viktig 
fråga som påverkar oss alla och kommer förmodligen att vara ett dominerande problem ur 
både politisk och ekonomisk synvinkel. 

1.1 Angreppssätt 

Efter diskussion med Lunds Energikoncernen AB framkom ett önskemål från företagets 
sida att utveckla en modell för prognostisering av elspotpriset. Första steget var att skaffa 
kunskap om energimarknaden och prispåverkande faktorer, denna förstudie finns utförligt 
beskriven i metodkapitlet nedan. Från förstudien insåg författarna att skapa en prognos-
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modell är ett allt för extensivt projekt varför författarna beslutade att analysera prispåver-
kan från de faktorer som ges mest utrymme i litteraturen. Faktorerna författarna beslutat 
att analysera är; 

- Temperatur 
- Nederbörd 
- Priset på utsläppsrätter 
- Konjunkturutveckling (BNP) 
- Nettohandel med Tyskland 
- Kolpriset 
- Oljepriset  

1.2 Problemdiskussion 

Marknadsplatsen för handeln med energiderivat sker i norden på Nord Pool där elhandels-
företag agerar för att säkra sina utgifter. För att ett energibolag skall kunna säkra sina kost-
nader bör företaget övervaka de faktorer som påverkar priset och skapa sig en uppfattning i 
vilken utsträckning dessa faktorer inverkar på priset. Vilka är dessa faktorer och hur påver-
kar de elpriset? 

”För att kunna skapa sig en förväntan om framtiden är tillgången på relevant informa-
tion central. I grunden är det förväntningar om framtida elpriser som påverkar prisut-
vecklingen på den finansiella marknaden. Kopplingen till utvecklingen på spotmarkna-
den blir därmed central.”  

(Statens Energimyndighet, 2006b. sida S-4) 

Idag används Samkörningsmodellen som norm i norden, vilken egentligen inte är en prismo-
dell utan snarare en produktionsoptimeringsmodell. Samtidigt som Samkörningsmodellen är 
oerhört komplicerad är den som ovannämnt normen för aktörerna på den nordiska mark-
naden. Eftersom Samkörningsmodellen beräknar framtida marginalkostnadspriset på el i Nor-
den avviker resultatet väldigt lite från forwardkurvan på Nord Pool, varför modellen var-
ken ger elhandelsbolagen fördelar eller nackdelar ur prissäkrings synpunkt (M. Thysell, per-
sonlig kommunikation 2007-03-05). Kan ett urval av prispåverkande faktorer prognostisera 
elspotpriset lika bra eller bättre än priset från produktionsoptimeringsmodellen?  

För att säkerställa sitt inköpspris på elektriciteten använder sig elhandelsbolagen av finansi-
ella kontrakt, derivat, som handlas på den nordiska energibörsen Nord Pool. Standardise-
rade och bilaterala kontrakt handlas där Nord Pool antingen agerar market maker eller clear-
ing house beroende på kontraktets struktur. Nord Pools mest likvida derivat är forwards och 
futurer, och det finns även elprisoptioner (Nord Pool, 2007). Då priset är högre för ett 
kontrakt med kort löptid är det viktigt att elhandelsbolagen från början har en välgenom-
tänkt hedgestrategi. Givet elprisets volatilitet är det ytterst svårt och dyrt att förbli ”säker” 
på marknaden (Fusaro, 1998), varför det är kritiskt att försöka finna förväntat elspotpris. 

Det är många variabler som uppges påverka elpriset enligt dagens rapporter och undersök-
ningar. Men frågan är om vissa faktorer har mer påverkan än andra och om vissa har så li-
ten påverkan att de kan ignoreras utan någon större förlust vid en eventuell prognos av el-
priset.  



  

 4 

1.3 Problemformulering  

Vilka av ovannämnda faktorer har statistiskt grundad påverkan på elspotpriset? 

Kan man kvantifiera olika faktorers påverkan genom resultaten? 

1.4 Syfte 

Syftet är att från ett förmbestämt urval av faktorer hitta samband mellan dessa och elspot-
priset och i den mån det är möjligt kvantifiera faktorernas påverkan på elspotpriset (på 
Nord Pool).  

1.5 Avgränsningar 

De faktorer författarna kommer att använda sig av i uppsatsen är bestämda av författarna 
själva tillsammans med Lunds Energikoncernen AB, baserat på information och teorier in-
hämtade under förstudien. Detta kan påverka resultatet då vissa viktiga faktorer kan ha bli-
vit förbisedda, dock har författarna till sin bästa förmåga och bedömning använt sig av de 
faktorer som författarna anser är viktigast för att kvantifiera påverkan på elspotpriset. 

Spotpriset på el som används i denna uppsats är det Svenska elspotpriset, vilket är en av-
gränsning i den mån det finns flaskhalsar i överföringen av el mellan länder i Norden och 
norra Europa. 

Teknologisk utveckling; process och produktutvecklingen (Shy, 2000) påverkar utbudet på 
el genom nya teknologier för att producera el och/eller effektivisering av befintliga tekni-
ker. Dessa områden ligger utanför författarnas ämnesområde men kommer över tid ha på-
verkan på elspotpriset.  

Förändringar i kärnkraftsproduktion kommer inte att beaktas då dessa förändringar sker 
momentant vilket gör det olämpligt att använda i en tidsserieanalys. Detta är en avgräns-
ning då marginalpriset på el skiftar vid ökning eller minskning av kärnkraftproduktion. 
Uppsatsen kommer heller inte behandla nätägarnas kostnader och hur detta påverkar elpri-
set.  
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2 Teoretiskt ramverk 

────────────────────────────────────────────────── 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier, teorin skall bistå läsaren att förstå studiens innehåll och under-
lätta för läsaren att följa författarnas tankegångar i analysen.  
────────────────────────────────────────────────── 

2.1 Svenska Elmarknaden 

Elmarknaden i Sverige består av ett antal oberoende enheter från konsument till nätägare, 
de kommersiella aktörerna regleras och kontrolleras av energimarknadsinspektionen som 
analyserar marknaden och har en exportroll för svensk el. För övergripande illustration se 
figur 2-1.  

Elanvändare, är alla konsumenter från industrier till hushåll. Elanvändare skriver avtal 
med en elleverantör för att få tillgång till elenergi (Klee, 2006).  

Elhandelsföretag, är den mest kända formen av kommersiell aktör på marknaden, elhan-
delsföretaget kan antingen vara elåterförsäljare eller balansansvarig. Elåterförsäljaren skriver 
avtal med konsumenter för att leverera el antingen till fast eller rörligt pris under en given 
period. Som Balansansvarig har företaget inträtt rollen som ekonomiskt ansvarig för att 
produktion och förbrukning av el balanseras givet den balansansvariges åtaganden gent-
emot konsument. För att bli auktoriserad balansansvarig krävs avtal om ”balansansvar” 
med Svenska Kraftnät, ett företag kan antingen själva bli balansansvariga eller köpa tjänsten 
från ett annat företag (Klee, 2006). 

Alla elhandelsföretag kan köpa och sälja el på den nordiska elbörsen, Nord Pool, eller di-
rekt från en elproducent. På Nord Pool handlas det även med energiderivat som elhandels-
företagen kan handla för att säkra kostnader mot intäkter och minska sin risk gentemot 
spotprisförändringar på el (Klee, 2006).  

Produktionsanläggningar, ägs av elproducenter. I Sverige är nästan hälften av produk-
tionen vattenkraft och nästan andra hälften är kärnkraftsproducerat (Klee, 2006). 

Nätägare, bär transportansvaret för elen från produktionsanläggningar till elanvändare, 
vilket sker genom stamnät, regionalnät och lokalnät. Respektive nät har olika ägare och oli-
ka spänningsnivåer distributionen sker stegvis; stamnät till regionalnät till lokalnät och slut-
ligen till konsument. Undantaget är vissa energikrävande industrier som har direkt koppling 
till regionalnät.  

Nätägaren rapporterar konsumtionen till elhandelsföretagen per konsument och till Svens-
ka Kraftnät den aggregerade konsumtionen (Klee, 2006).  

Hela systemet regleras och kontrolleras för import/export och produktion/konsumtion 
samt driftsäker transportering av elenergin av systemansvarigt företag, vilket i Sverige är 
Svenska Kraftnät. Figur 2-1 nedan illustrerar aktörerna, de horisontella pilarna represente-
rar energiflöden och de vertikala representerar finansiella transaktioner. 
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Figur 2-1 Svenska elmarknaden (Klee, 2006)  

2.2 Elmarknadens utbud och efterfrågan 

Som teoriunderlag följer här en kort beskrivning av den svenska elmarknaden med dess ut-
bud och efterfrågan. Med utbud och efterfrågan menas här den gängse definitionen att med 
efterfrågan åsyftas marknadsefterfrågan, det vill säga summan av alla individers efterfrågan 
och vice versa för utbudet enligt Bade & Parkin (2004). 

Priset på elmarknaden styrs av dess utbud och efterfrågan. Priset fastställs på Nord Pools 
spotmarknad (Elspot) för nästkommande dag genom budgivning. Aktörernas bud aggrege-
ras till totala utbud- och efterfråganskurvor och fastställer ett jämviktspris (Statens Energi-
myndighet, 2006b). Jämviktspriset kan, grovt förenklat, sägas motsvara den rörliga produk-
tionskostnaden (marginalkostnaden) för den dyraste produktionsanläggning som behöver 
användas för att möta konsumenternas behov. Ett exempel på hur det kan se ut är figur 2-
2. 

 

Figur 2-2 Princip för prisbildningen på spotmarknaden (Statens Energimyndighet, 2006b. sid. 70) 
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2.2.1 Utbud 

Fokus i detta stycke ligger på elproducenterna trots att dessa inte säljer direkt till slutkun-
derna men elpriset är i grund och botten baserat elproducenternas marginalkostnad, på 
grund av elmarknadens komplexa uppbyggnad (Bergman & Amundsen, 2004). Sveriges el-
produktion är till stor del baserad på vattenkraft och kärnkraft, där vattenkraften 2005 stod 
för 47 procent av all producerad el och kärnkraften 45 procent (Statens Energimyndighet, 
2006a). Resterande 8 procent utgörs av fossil- och biobränslen samt vindkraft.  

Eftersom vattenkraften är den största kraftkällan spelar väderleken en stor roll i hur mycket 
elektricitet som kan produceras. Andersson (1997) hävdar att utbudet på vattenkraft kan 
variera med så mycket som 25 procent om nederbörden avviker från ett så kallat ”nor-
malår”. Detta har naturligtvis en direkt påverkan på utbudet då man blir tvungen att, vid ett 
torrår, importera dyrare kraft alternativt öka produktionen av kraftslag med högre margi-
nalkostnad, till exempel energi från fossila bränslen.  

Utbudet påverkas också av förändringar i kostnaden för olika produktionsfaktorer, exem-
pelvis fossila bränslen och biobränslen. När produktionsfaktorerna ökar i kostnad ökar 
också företagens marginalkostnad vilket, per definition, bör leda till höjda elpriser (Anders-
son, 1997). 

Vidare kan tilläggas att den teknologiska utvecklingen bör ha påverkan på utbudet, i syn-
nerhet om kapacitetsutvecklande teknologi utvecklas. Det finns mycket skrivet runt tekno-
logisk utveckling på elmarknaden men eftersom detta ligger utanför författarnas ämnesom-
råde anses teknologisk utveckling som en avgränsning, vilket diskuteras i kapitel 1.5. Kort-
fattat kan sägas att Shy (2000) skiljer på två olika former av utveckling; processutveckling 
och produktutveckling där det förstnämnda handlar om att utveckla de befintliga proces-
serna för att producera el och det sistnämnda syftar på utvecklingen till att forska fram helt 
nya teknologier för att producera el. 

2.2.2 Efterfrågan 

Efterfrågan på el kan delas in i två kategorier; industri och bostäder. Sektorn ”bostäder” är 
ett vidare begrepp som innefattar servicesektorn mm. 2005 användes totalt 147 TWh elekt-
ricitet i Sverige, varav bostäder stod för nära hälften och industri för knappt 40 procent. 
Resterande användning kan härledas till transportsektorn, distributionsförluster och fjärr-
värme (Statens Energimyndighet, 2006a). Slår man ut siffrorna blir det ungefär 17 000 
KWh/person och år i Sverige, något som får betraktas som högt i internationella jämförel-
ser. Enbart Norge, Finland, Kanada och Luxemburg uppvisar högre siffror, något som na-
turligtvis grundar sig på vårt klimat och stor andel elintensiv industri, men också kanske på 
historiskt låga elpriser vilket påverkat konsumtionen i Sverige (Statens Energimyndighet, 
2006a). 

På kort sikt har efterfrågan på elektricitet låg priskänslighet då konsumenterna ofta har då-
ligt med information samt att substitutionsmöjligheterna är begränsade eller icke existeran-
de. På lång sikt kan dock konsumenterna påverka sin konsumtion, exempelvis ökade elkon-
sumtionen med knappt 0,4 procent per år under 1988-2005 och mellan 2002-2003 till och 
med minskade konsumtionen. Detta kan jämföras med åren 1970-1987 då elförbrukningen 
ökade med 5 procent per år. Här spelar dock flera faktorer än priset in, exempelvis teknisk 
utveckling och näringslivets struktur för att nämna några (Statens Energimyndighet, 2006a).  
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Konkurrensverket (2003) hävdar att priskänsligheten även på kort sikt kommer bli högre då 
den teknologiska utvecklingen kommer leda till billigare och bättre elmätare vilket gör det 
lättare för konsumenterna att planera sitt behov samt reagera på kortsiktiga förändringar. 
Statens Energimyndighet (Statens Energimyndighet, 2006a) anser att efterfrågan också på-
verkas av den ekonomiska konjunkturen. 

Slutligen påverkas också efterfrågan av priset på och tillgången till substitut. Ett exempel på 
substitut är bergvärme som ökat i popularitet i takt med att elpriset stigit. Notera att man 
inte kan göra sig kvitt elbehovet helt och hållet, men man kan drastiskt reducera det (Sven-
ska Värmepumpföreningen, 2007). Ett annat exempel är olja som fungerar som ett rent 
substitut för elektricitet, dock har det relativa priset ökat de senaste åren i jämförelse med 
elektricitet, och Andersson (1997) visar att uppvärmning med olja har minskat under tids-
perioden 1970-1995.  

2.3 Teorin om effektiva marknader 

Nord Pool är nordens marknadsplats vad gäller olika typer av finansiella kontrakt avseende 
elektricitet. På Nord Pool finns det flera olika marknader, bland andra spotmarknad, el på 
termin och optioner med mera. För att kunna utreda huruvida olika bakomliggande fakto-
rer påverkar elpriset måste man ta ställning till om marknaden är effektiv i enlighet med te-
orin om effektiva marknader (Theory of efficient markets, Ross, Westerfield & Jaffe 2006). Vad 
menas då med att en marknad är effektiv? 

För att en marknad ska anses som helt effektiv ska priser på olika värdepapper alltid av-
spegla all tillgänglig information och dessa priser ska ändras momentant när ny information 
når marknaden (Wramsby & Österlund, 2004). För priset på elektricitet betyder detta att 
priset alltid ska avspegla all tillgänglig information som kan påverka priset, vilket exempel-
vis kan vara väderlek, nederbörd etc. 

För att en marknad skall klassificeras som helt effektiv räcker det med att fyra villkor är 
uppfyllda: 

• Investerare är värdemaximerare, de är rationella i sitt handlande och vill maximera 
sin avkastning. 

• Alla investerare har tillgång till samma information vid samma tidpunkt utan kost-
nad. 

• Inga skatter, transaktionskostnader och andra hinder förekommer på marknaden. 
• Investerare är pristagare; ingen enskild investerare kan påverka priset på olika vär-

depapper  

(Wramsby & Österlund, 2004). 

Dessa villkor inte uppfyllda för Nord Pool (och inte för någon annan marknad med värde-
papper) men detta hindrar inte att villkoren kan vara delvis uppfyllda. Huruvida elmarkna-
den är effektiv kommer diskuteras kortfattat i analysen. För att ytterligare förfina modellen 
om marknadseffektivitet kan man också gradera effektiviteten i tre former svag form, semi-
stark form och stark form av effektivitet (Ross et al 2006). 

Svag form av effektivitet; med detta menas att priser på värdepapper är baserade på infor-
mation om tidigare priser och annan historisk information. Detta betyder att priser från dag 
till dag är oberoende av varandra, vilket också kallas random-walk teorin (Wramsby & Öster-
lund, 2004). 
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I semistark form av effektivitet avspeglar ett värdepappers pris all offentlig information, 
vilket också inkluderar historisk information. Detta betyder att värdet av fundamentalanalys 
kan ifrågasättas då priset alltid reflekterar just den officiella information som man bygger 
analysen på (Wramsby & Österlund, 2004). Insiders kan dock fortfarande höja sin avkast-
ning då deras information inte reflekteras i priset, tills insiderns information blivit offentlig. 

Slutligen innebär stark form av effektivitet att ingen aktör har mer information än någon 
annan aktör, dvs. inga insiders existerar och en akties pris representerar alltid all informa-
tion momentant. I detta fall kan en investerare inte göra bättre resultat än marknadsportföl-
jen (Wramsby & Österlund, 2004). 

Slutligen kan tilläggas att de empiriska tester som gjorts (främst i USA) visar att aktiemark-
naden uppvisar semistark effektivitet och ibland även svag form av effektivitet när man tes-
tar om USAs aktiemarknad mot en semistark form av marknadseffektivitet (Wramsby & 
Österlund, 2004). Dock har några sådana tester inte gjorts för den nordiska elmarknaden.  

2.4 Marknadseffektivitet Nord Pool  

På Nord Pool är regelverket för handlarna extensivt, detta för att upprätthålla marknadsef-
fektiviteten. En enskild aktör på Nord Pool är tvingade att bistå Nord Pool, och de övriga 
aktörerna, med löpande information om transaktioner. Vidden av informationen och tiden 
mellan transaktion och information är reglerat. Skulle en aktör avstå att lämna information 
till marknaden försätts aktören i handelsförbud (Statens Energimyndighet, 2006b). Till ex-
empel måste elproducenter varje onsdag klockan 13:00 uppge vattenmängd i sina magasin, 
Nord Pool sammanställer då vattenmängden i de nordiska magasinen. Informationen når 
alla aktörer samtidigt vilket, till viss del, uppfyller punkt 2 i teorin om effektiva marknader 
(se kapitel 2.3).  

Nord Pools bevakning för att bibehålla informationsflödet och ”jämvikten” mellan olika 
aktörer är uppdelat i fyra huvudpunkter, vilka i sin tur är ämnade att kontrollera antingen 
den finansiella eller den fysiska delen av marknaden. 

- Rapporteringsplikt (finansiella) 
- Informationsplikt (finansiella och fysiska) 
- Insiderinformation (finansiella och fysiska) 
- Prismanipulation (finansiella och fysiska, var och en för sig eller i kombination) 

(Statens Energimyndighet, 2006b) 

Likviditeten på en marknad avspeglar också dess effektivitet. Nord Pool anses som en lik-
vid marknad, både spotmarknaden och den finansiella marknaden. I Norden handlas drygt 
40 procent av elkonsumtionen på spotmarknaden vilket är näst bäst i Europa. Bara Spanien 
är bättre, men det skall tilläggas att i Spanien får elhandlarna incitament för att handla sin el 
på spotmarknaden (Statens Energimyndighet, 2006b). Ett mått på likviditeten på den finan-
siella delen av marknaden är hur stor andel i procent av handelsvolym som handlas där 
jämfört med spotmarknaden (Statens Energimyndighet, 2006b). På Nord Pool ligger han-
deln med finansiella kontrakt på drygt 430 procent år 2005, andelen har dock sjunkit från 
högsta observerade värdet, år 2001, på 748 procent (Statens Energimyndighet, 2006b). 

I Statens Energimyndighet (2006b) relaterades det till en rapport i regi av Elforsk där 
marknadseffektiviteten mättes med en dynamisk optimeringsmodell som antog att markna-
den var marknadseffektiv. Från simuleringen ”Simuleringsresultaten tyder på att den nor-
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diska marknaden har en väl fungerande konkurrens med marknadspriser som ligger nära 
relevanta marginalkostnader.” (Statens Energimyndighet, 2006b). 

2.5 Faktorer 

Nedan presenteras kort de faktorer författarna valt att inkludera i studien och referenser till 
teorin som motiverar varför faktorerna kommer att användas i uppsatsen. 

2.5.1 Utsläppsrätter 

Europeiska Kommissionen presenterade under 2000 den europeiska planen mot klimatför-
ändring, bland annat presenterades ett förslag som gjorde rätten att släppa ut koldioxid till 
en handelsvara för att därmed minska växthusgaserna i atmosfären (Miljödepartementet, 
2005). Åtgärden innebär att Europa uppfyller Kyotoprotokollets åtagande att mest kost-
nadseffektivt och samhällsekonomiskt minska utsläppen. 2003 antogs ett direktiv om ett 
genomförande av förslaget; handel med utsläppsrätter som i Sverige trädde i kraft 1 januari 
2005. Första handelsperioden inleddes 2005 och pågår till 2007, nästa handelsperiod skall 
enligt Kyotoavtalet löpa mellan 2008 och 2012 (Miljödepartementet, 2005).   

I EU omfattar handeln för närvarande ca 40 procent av koldioxidutsläppen, dessutom 
kommer det att under 2007 diskuteras om andra växthusgaser än koldioxid skall inkluderas 
(Statens Energimyndighet, 2006c). De berörda företagen i Sverige är mestadels förbrän-
ningsanläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn, dock är de största utsläppskällorna klas-
sisk industri som till exempel järn- och stålindustri. Företagen som står för utsläppsrätterna 
tilldelas dessa under respektive handelsperiod och kommer att kontrolleras av oberoende 
övervakare för att granska mängden utsläpp på årsbasis. 

Således kommer företag som har ett mindre utsläpp än tilldelat att kunna sälja sina rättighe-
ter på den europeiska utsläppsmarknaden och de som stått för mer köpa. Praktiskt kommer 
företag som överstiger sin ranson av utsläpp att straffas och företag som underskrider pre-
mieras, ju fler bolag som tillhör den tidigare gruppen desto högre kommer priset på en rät-
tighet att vara i enlighet med utbud och efterfrågan. Priserna kommer inte att regleras av 
europadomstolen och även privatpersoner eller organisationer kommer att ha möjlighet att 
köpa rättigheter (Naturvårdsverket, 2007). 

Energisektorn står idag för ca 70 procent av koldioxidutsläppen inom handelssystemet, 
dessutom anses energisektorn ha lägst kostnad för att reducera utsläppen. Vad som kan bli 
noterbart för slutkonsumenten är leveranssäkerheten och konkurrenssituationen (Greberg, 
2005). I slutändan kommer fossileldande elproducenter att styras av ”optionen” att produ-
cera el och konsumera sin rätt eller att avstå produktion och sälja sin rätt. Energiproduktio-
nen måste effektiviseras och värdet av en rätt behandlas som en rörlig kostnad i produktio-
nen, värdet som i sin tur höjer elpriset (Greberg, 2005). I det långa loppet bör kostnaden 
för en utsläppsrätt vara lika med priset för investering i ny miljövänligare teknik som mins-
kar utsläppen.  

Vilket utslag utsläppsrätterna kommer att ha på elpriset på längre sikt är svårt att bestämma 
då teorierna om hur energiproduktionen kommer att se ut går isär, men som det ser ut idag 
verkar elpriset till slutkonsument stiga med införandet av handel med utsläppsrätter då 
marginalkostnaden för fossil energi stiger med ett rörligt pristillägg (Greberg, 2005).  
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2.5.2 Handel med Tyskland 

Likt de flesta andra varor handlas elektricitet även på ett internationellt plan mellan kraftfö-
retag i olika länder. Tyskland får här representera all utomnordisk handel dels ur statistik-
synpunkt men också för att Tysklands storlek gör att dess elmarknad anses ha stor påver-
kan på den nordiska (M. Thysell, personlig kommunikation 2007-03-05). Ur ett strikt mak-
roekonomiskt perspektiv borde Norden och Tyskland ha samma pris då eventuella pris-
skillnader skulle ha utjämnats genom handel. Så är inte fallet då överföringsnätet inte alltid 
klarar av att överföra den mängd elektrisk kraft som aktörerna har behov av, ett fenomen 
som kallas flaskhals, något som kommer diskuteras separat i kapitel 2.5.2.1 (Nordel, 2002). 

Olika områden har olika ”grundpriser”, ett exempel är Sverige och Tyskland där Sverige till 
största del förlitar sig på vattenkraft medan Tyskland har en stor fossil produktion. Därför 
varierar det om Sverige är nettoimportör eller nettoexportör, och här har vattentillgången 
en avgörande betydelse för om Sverige har en högre eller lägre marginalkostnad i jämförel-
se med Tyskland (Statens Energimyndighet, 2006b). Sedan avregleringen 1996 har handeln 
med utomnordiska länder ökat kraftigt, främst till följd av en utbyggd överföringskapacitet 
men också för att Nordens jämförelsevis låga prisnivå har skapat efterfrågan på kontinen-
ten. Sverige har överföringslinjer till Tyskland och Polen samt de nordiska grannarna och 
rent generellt kan sägas att det har varit en nettoexport till Tyskland men nettoimport från 
Polen (Statens Energimyndighet, 2006b). 

Flaskhalsarna till trots har handeln haft en prisutjämnande effekt och bidragit till en ökad 
integration mellan den nordiska elmarknaden och den europeiska. Den direkta effekten 
som man kan observera i Sveriges fall är att man får en större mix på sammansättningen av 
elproduktionen vilket bör göra elpriset mera stabilt vid exempelvis torrår (Statens Energi-
myndighet, 2006b). 

2.5.2.1 Flaskhalsar och elspotområden 

Definitionen av en flaskhals är när det uppstår en situation där överföringsnätet inte klarar 
av att överföra den mängd elektrisk kraft som marknadsaktörerna önskar (Nordel, 2002). 
Orsaken till en flaskhals kan vara antingen strukturell eller temporär. Temporära flaskhalsar 
uppstår oftast i samband med tekniska fel eller underhållsarbete och är kortvariga. Struktu-
rella flaskhalsar är resultatet av nätets kapacitet i kombination med lokalisering av produk-
tion och förbrukning. Dessa uppstår under längre perioder och med jämna mellanrum 
(Nordel, 2002). Figur 3.3 ger en överblick över strukturella och temporära flaskhalsar i 
norden. 
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Figur 2-3 Indelning av elspotområden i Norden (Nordel, 2002) 

Om en strukturell flaskhals uppstår tillräckligt ofta för att två geografiska områden har olika 
pris på elektricitet kan man tala om elspotområden. Denna typ av marknadsdelning där priset 
tillåts variera under perioder är ett sätt att hantera flaskhalsproblematiken. En annan lös-
ning är så kallad mothandel vilket innebär budgivning på balanstjänsten hos nätoperatören. I 
praktiken innebär detta att nätoperatören beställer en uppreglering av produktionen nedan-
för flaskhalsen och en nedreglering av produktionen ovanför flaskhalsen (Nordel, 2002). 
Fördelen med mothandel är att den på sikt ger incitament för att förstärka nätet och där-
igenom minska framtida kostnader. Dock kan ett alltför utbrett användande av mothandel 
verka negativt i den mån att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga bort 
samtliga flaskhalsar.  

I dag hanteras flaskhalsar i Sverige mestadels genom mothandel då hela Sverige för närva-
rande räknas som ett elspotområde, men det råder en debatt om det ska vara möjligt att till-
fälligt dela in landet i flera olika elspotområden om flaskhalsar skulle uppstå. På den nor-
diska marknaden används en kombination av marknadsdelning, mothandel och begräns-
ning av import/export för att hantera flaskhalsproblematiken (Nordel, 2002). 

2.5.3 Nederbörd 

I den teoretiska litteraturen hänvisas den samlade tillrinningsmängden i vattenmagasinen 
som hydrologisk balans, begreppet innefattar vattenmagasin, snömagasin och markvatten. I 
termen nederbörd inkluderas nedan även hydrologiskbalans. Som proxy används nederbörd 
och till viss del magasinsfyllnad eftersom tillgång till uppgifter om snömagasin och mark-
vatten ej förekommit . 

För att ett vattenkraftföretag skall kunna uppskatta värdet på sitt vattenmagasin behöver de 
en projicering av elspotprisutvecklingen. För ett vattenkraftsbolag är värdet av vattnet i 
magasinet lika med marginalkostnaden vid produktion vid ett senare tillfälle. Alltså har ett 
vattenkraftsbolag en inbyggd realoption i att producera idag eller vid ett senare tillfälle, givet 
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att magasinen inte är mer fyllda än att de kan spara nederbörden och tillrinningen under 
den kommande perioden (Edin, 2006). 

Beräkningen av marginalkostnaden för ett värmekraftsystem är lättare och i praktiken vet 
ett värmekraftverk sin marginalkostnad timme för timme, vilket gör att ett värmeverk i 
princip bara behöver maximera sin vinst för den aktuella timmen. Ett vattenverk, å andra 
sidan, kan inte enbart se till vinst per timme givet att de har optionen att producera idag eller 
senare (Edin, 2006). Detta innebär för vattenkraftverk att en prissättningsmodell överlägsen 
alla andra möjliggör för vattenkraftverk att maximera sin vinst jämfört mot konkurrenterna 
på marknaden genom att anpassa produktionen för utbud och efterfrågan kurvorna i fram-
tiden.  

Eftersom utbudet på den nordiska energimarknaden till stor del täcks av vattenkraft med-
för att den potentiella produktionen av energi beror på nederbörden i upptagningsområden 
för vattenmagasin (Statens Energimyndighet, 2006b). Produktionsdifferensen i norden mel-
lan ett ”torrår” och ett ”blötår” kan vara så stor som 100 TWh, vilket motsvarar medelför-
brukningen för ca 5 miljoner normalförbrukande invånare i Sverige1. Vid högre vattenfyll-
nad, allt annat lika, förskjuts utbudskurvan ”utåt” vilket medför ett lägre jämviktspris. Hur 
mycket fyllnadsgraden påverkar under ett torrår beror på marginalkostnaden hos den dyra-
re energikällan som måste nyttjas istället. Marginalkostnaden påverkas i sin tur av den aktu-
ella pris nivån och skatteläge på fossila bränslen och kärnkraft (Statens Energimyndighet, 
2006b).  

2.5.4 Temperatur 

I Norden uppfattas det intuitivt att temperaturen påverkar priset på el då många fortfaran-
de använder el, direkt eller indirekt, när det värmer upp sitt hushåll. 60 procent av energi-
användningen går till uppvärmning och varmvatten varför temperaturskillnader har stor in-
verkan på efterfrågan av el (ET2006:43). 

2.5.5 Fossilbränslebaserad produktion – kol och olja 

Sveriges elproduktion utgörs till mycket liten del av fossilbränslebaserad produktion. Då 
gruppen fossilbränslen innefattar flera produkter, t.ex. naturgas, men författarna har valt att 
använda kol och olja dels för att enkelt kunna följa prisutvecklingen men också för att kol 
utgjorde 53 procent av fossilbränsleproduktionen och olja 34 procent (Statens Energimyn-
dighet, 2006a). Kol och olja står alltså för en majoritet av fossilbränsleproduktionen i Sveri-
ge. Olja kan även användas som ett substitut för elektricitet i form av uppvärmning av vil-
lor genom eldning. 

Oljeanvändningen i den svenska elproduktionen har minskat med nästan 47 procent sedan 
1970-talet (Statens Energimyndighet, 2006a), då i synnerhet eldningsoljan har ersatts med 
eluppvärmning och fjärrvärme. Enligt Statens Energimyndighet (2006b) kommer ofta vär-
mekraft in på marginalen och man uppger att oljepriset är prispåverkande och hänvisar till 
det faktum att oljepriset har stigit mycket under 2004 och 2005, samtidigt som elpriset ökat 
med 50 procent under samma tid. 

                                                 

1 Normalförbrukningen för en ”medel Svensson” beräknas till 17 000 kWh (Statens Energimyndighet, 2006b) 
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Kol hade en mycket stor betydelse för Sveriges energianvändning fram till 1950-talet för att 
sedan efter hand ersättas med oljan, men fick ett uppsving i och med oljekrisen under 
1970-talet. Under 1990-talet stagnerade kolanvändningen till följd av skärpt miljölagstift-
ning och 2005 användes 3,4 miljoner ton stenkol i Sverige (Statens Energimyndighet, 
2006a). Kolpriset kompletterar oljepriset i uppsatsen som värmekraft på marginalen (Sta-
tens Energimyndighet, 2006b). 

2.5.6 BNP 

På lång sikt har elanvändningen ökat mer under tider med god ekonomisk utveckling, ex-
empelvis ökade konsumtionen med 5 procent per år mellan 1970-87 (Statens Energimyn-
dighet, 2006a). Två olika utredningar från Statens Energimyndighet (Statens Energimyn-
dighet, 2006a och Statens Energimyndighet, 2006b) anger konjunkturutveckling som en 
faktor som påverkar efterfrågan. 
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3 Metod 

────────────────────────────────────────────────── 
Detta kapitel förklarar hur författarna har angripit problemet och insamlat information för att besvara syf-
tet. Vidare beskriver kapitlet vilken metod som används i denna uppsats. 
────────────────────────────────────────────────── 

3.1 Förstudie 

Förstudien till denna uppsats var ämnad att ge författarna en bättre insikt hur energimark-
naden fungerar i Skandinavien och hur den så kallade Samkörningsmodellen används av fö-
retag i Sverige. Förstudien inkluderade en intervju med Lunds Energikoncernen AB samt 
informationssökning på internet via Google Scholar och Diva. Lunds Energikoncernen AB 
har varit delaktig i processen såtillvida att de bistod med information och intervjuer under 
arbetets utveckling. Med informationen från förstudien har syftet och frågeställningen for-
mulerats och beslutats om adekvata faktorer att ta hänsyn till. I denna uppsats kommer 
förstudien ej att få mycket beaktande då dess syfte var att göra forskningen så precis som 
möjligt från början. 

3.1.1 Kvantitativ vs Kvalitativ 

Det finns två typer av forskningsmetoder, nämligen kvantitativ och kvalitativ. Den kvanti-
tativa metoden används när man skall processa stora mängder data och mätbarheten är vi-
tal för forskningens resultat. Syftet med en kvantitativ metodik är att kunna komma till ge-
nerella slutsatser. Den kvalitativa metodiken utgår ifrån idéer och djupare intervjuer istället 
för datainsamling (Jarlbro, 2000).  

Ett kvantitativt tillvägagångssätt har använts för att undersöka samband och påverkan från 
dessa faktorer på elpriset. Denna metod används för att försöka kvantifiera eventuella kor-
relationer mellan faktorer och elpris. Därför har vår angreppsvinkel varit att utföra en mul-
tipel regressionsanalys, vilken är en av de mest användbara metoderna för att bestämma 
samband mellan en beroende och fler oberoende variabler (Andersson, Jorner & Ågren, 
1994). 

3.1.2 Faktorerna 

Faktorerna har bestämts genom studier av befintlig teori på området, som t.ex. Prisbildning 
och Konkurrens på Elmarknaden (Statens Energimyndighet, 2006b), samt intervjuer med kun-
niga personer på området, bland andra Magnus Thysell på Lunds Energikoncernen AB. 
För att faktorerna skall vara så ackurata som möjligt behandlas endast faktorer som om-
nämnts på fler olika utredningar eller rapporter. Vissa faktorer som eventuellt kunnat vara 
av intresse har dock uteslutits, som t.ex. kapacitetsutveckling, på grund av svårighet i mät-
barhet eller brist på statistiskt underlag.  

De analyserade faktorerna i denna uppsats är beskrivna i teorikapitlet (kapitel 2.5) där för-
fattarna tagit del av forskning och företagsrapporter på området och därefter delat in dessa 
i två grupper för en primär analys. Den första gruppen, nedan kallad månadsgruppen, består 
av Kolpris, Villaoljepris, Nettoexport med Tyskland och Sveriges konjunkturutveckling 
(BNP). Statistiken från dessa faktorer har observerats månadsvis från och med 2004 till 
april 2007. Den andra gruppen, nedan kallad dagsgruppen, består av Temperatur, Nederbörd 
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och Utsläppsrätter där statistiken är observerad på daglig basis. Motiveringen för gruppin-
delningen är baserat på flera olika omständigheter; till exempel är det näst intill omöjligt att 
mäta BNP dag för dag.  

3.2 Datainsamling 

För att kunna jämföra resultat mellan olika statistiska tester bör insamlad data ha gemen-
samma nämnare. I detta avseende är Nord Pool ett mycket bra instrument då historiska 
kurser finns att hämta för en relativt lång tidsperiod. Det är också pålitligt i det avseendet 
att samma metod har använts för att beräkna exempelvis genomsnittligt dagligt spotpris. 

3.2.1 Temperatur och nederbörd 

Temperatur och nederbördsstatistik är hämtade från SMHIs månatliga tidning Vind och 
Vatten där registrerad temperatur och nederbörd återfinns dygnsvis och på ett antal olika 
väderstationer runt om i landet.  

Både temperatur- och nederbördssiffror är tagna från Lunds mätstation då området kan ha 
relativt stora skillnader i temperatur och nederbörd från år till år samt att Skåne är tätbefol-
kat (ur svensk synvinkel) vilket borde innebära att eventuella temperatursvängningar påver-
kar fler människor och därmed får ett större genomslag på konsumtionen/priset. I den an-
dra undersökningen användes SMHIs temperaturmätningar för Stensele alternativt Gun-
narn, som ersatte Stensele som mätplats under 2005. Stensele och Gunnarn ligger nära var-
andra och även nära Umeälven där flera stora vattenkraftverk är placerade. 

3.2.2 Olja 

De oljepriser som är använda i uppsatsen har erhållits från e-postkontakt med Svenska Pe-
troliuminstitutet, nämligen Göran Lindell. Priserna vi erhöll var månadspriser för eldnings-
olja från och med januari 2002. Eldningsolja anses vara ett substitut till el i högre grad än 
råolja.  

3.2.3 BNP 

Siffrorna för Sveriges konjunkturutveckling hämtades från Statistiska Centralbyrån (Statis-
tiska Centralbyrån 2007) där tillväxten mäts varje kvartal. Dessa siffror periodiserades sedan 
månadsvis för att kunna användas i månadsgruppen. 

3.2.4 Kol 

Kolpriserna hämtades från European Energy Exchange där priset för kolfuturer har an-
vänts som statistiskt underlag då en majoritet av allt kol handlas med standardiserade kon-
trakt för att uppnå en volym som tillåter en tillfredställande likviditet på marknaden (Ame-
rican Coal Council, 2007). Priset för kolfuturer var angivet dagligen i statistiken och detta 
periodiserades med ett medelvärde för att kunna användas i månadsgruppen. (För kompletta 
internetadresser se referenslista) 
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3.2.5 Utsläppsrätter 

Då den svenska marknaden för utsläppsrätter stundtals haft en väldigt låg volym, blir pris-
svängningarna ofta noll (om bara ett fåtal avslut skett under dagen) eller väldigt stora. Där-
för valde författarna att använda utsläppsrättspriserna på den europeiska energimarknaden 
(European Energy Exchange, 2007) då volymen där är betydligt större än på Nord Pool. 
Historiska priser för utsläppsrätter (EU emission allowances) finns angivna dag för dag vilket 
gjorde det lämpligt att placera in denna statistik i dagsgruppen. 

3.2.6 Nettoexport till Tyskland 

I undersökningen av månadsgruppen användes statistik från Svenska Kraftnät (Svenska 
Kraftnät, 2007) för import och export från Tyskland där siffrorna presenteras månad för 
månad. Nettoexporten ingick också i slutundersökningen och därför behövdes siffror för 
den dagliga handeln med Tyskland. Dessa siffror kunde inhämtas från en FTP-server på 
Nord Pool efter samtal med Market Data Services-avdelningen på Nord Pool. Dessa siffror 
får inte användas för kommersiella syften och därför återfinns inte komplett länk i referens-
listan utan intresserade läsare hänvisas att kontakta Nord Pool. Statistiken är uttryckt i 
GWh.  

3.2.7 Elspotpriset 

Elspotpriset återfinns på Nordpoolspot (2007), dock finns endast dagspriser för de två se-
naste åren att tillgå direkt från hemsidan. Äldre priser kunde även här hämtas från Nord 
Pools FTP-server efter kontakt med Nord Pool. Priset i denna uppsats är uttryckt i 
€/MWh.  

3.3 SPSS 

I den statistiska analysen användes statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). Vår analys bygger på en multipelregressionsanalys med en laggad tidsperiod. En 
multipel regressionsanalys beskriver hur en eller fler oberoende variabler påverkar den be-
roende variabeln (y) och till vilken magnitud (Allison, 1999). Analysen anses effektiv efter-
som den kombinerar flera oberoende variabler för att så bra som möjligt förutspå värdet av 
en beroende variabel.   

När man gör en regression har den beroende variabeln (y) och de oberoende variablerna 
(xn) olika förutsättningar. Den beroende y-variabeln förutsätts att vara stokastisk, vilket in-
nebär att den har en sannolikhetsdistribution och följer en så kallad random walk medan de 
oberoende variablerna antas dock ha icke-stokastiska värden (Brooks, 2002). Den statistiska 
teori som applicerats vid analysen återfinns av utrymmesskäl i bilaga 1.  

3.4 Random walk hypotesen 

Hypotesen bygger på ett antagande att förändringar i dagspriser på exempelvis en aktie har 
ett medelvärde på noll. Detta antagande kan hänföras från det faktum att en investerare 
inte med säkerhet kan köpa en aktie dag t och sedan sälja med vinst dag t+1. Likväl skulle 
ingen investerare köpa en aktie om den var dömd att minska i värde (Enders, 2004). För att 
kunna göra en multipel regressionsanalys krävs det att den beroende variabeln följer en ran-
dom walk, och det refereras till denna teori även på andra områden i uppsatsen. 
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3.5 Determinationskoefficienten  

När man gör en multipel regressionsanalys är det av stor vikt att man genom någon metod 
kontrollerar hur väl anpassningen av regressionskurvan ansluter sig till y-observationerna. 
Ett mått på detta är determinationskoefficienten, R2, vilken ibland också kallas förklaringsgraden. 
R2 har en spännvidd mellan 0 till 1 vilket ger en ledtråd om att variabeln representerar en 
procentsats och så är också fallet, om man förenklar det. Om man till exempel gör en re-
gressionsanalys för en akties pris med flera oberoende variabler (exempelvis konjunktur, 
företagets vinst etc.) och R2 = 0.95 vid regressionen kan detta tolkas som at 95 procent av 
variationen i aktiens pris förklaras av regressionssambandet (Andersson et al, 1994). Om 
antalet förklarande variabler är många eller antalet observationer är få överskattas ofta för-
klaringsgraden, och därför används istället ett korrigerat R2 (som är ett reducerat, skattat 
värde på R2) på vissa ställen i uppsatsen. 

Determinationskoefficienten är ett nyckelbegrepp för testerna i denna uppsats, då syftet till 
viss del varit att kvantifiera sambandet mellan faktorerna och elpriset, och detta mått är en 
uppskattning av påverkningens storlek. 

3.6 Durbin-Watson test 

Durbin-Watsons test är ett standardtest som är aktuellt när man analyserar samband med 
tidsseriedata. En förutsättning när man gör en multipel regressionsanalys är att x-
variablerna måste vara oberoende från varandra och även över tiden i en tidsserieanalys. 
Dock har det visat sig att residualerna2 (felen, på eng. error terms) har en tendens att korrele-
ra med varandra över tiden. Med detta kan sägas att det föreligger autokorrelation (Aczel & 
Sounderpandian, 2002). För att undvika felaktiga slutsatser kan med hjälp av en hypotes-
prövning huruvida på varandra följande residualer är korrelerade med varandra kan göras 
med Durbin-Watsons test.  

Testvariabeln d räknas ut för varje observation och har vanligtvis ett värde mellan 0 och 4. 
Generellt gäller följande tumregler: 

d nära 2: ej signifikant autokorrelation 
d < 1: signifikant, positiv autokorrelation 
d > 3: signifikant, negativ autokorrelation 

För att öka reliabiliteten av slutsatser har författarna analyserat Durbin-Watsons testvaria-
bel, och kommenterat resultatet där författarna ansett att det kan vara av värde. 

3.7 Exponentiell utjämning 

Exponentiell utjämning (exponential smoothing) är en prognosteknik som baserar sig på ett 
vägt medelvärde av värden i tidsserien. Störst vikt läggs på det senaste värdet, mindre vikt 
på nästa, ytterligare mindre vikt på nästa och så vidare, därav beteckningen ”exponentiell” 
då vikten avtar exponentiellt (Aczel & Sounderpandian, 2002). Denna metod fungerar bäst 
på en tidsserie där eventuella trendmässiga förändringar är svaga vilket bör passa på elpriset 
som följer ”random walk”-teorin. Dock ska man notera att tekniken lämpar sig bäst för 
kortsiktiga prognoser då de beräkningarna är synnerligen enkla och antaganden svaga (En-

                                                 

2 Felet mellan observerade värden och regressionslinjen, på engelska error terms 
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ders, 1994). Med hjälp av tekniken kan man förhoppningsvis filtrera bort s.k. noise, minska 
medelfelet (MSE) och hitta samband mellan y- och x-variablerna.  

Exponentiell utjämning har använts i denna uppsats för att undersöka temperaturen och 
nederbördens påverkan på elpriset. Både temperaturen, men i synnerhet nederbörden kan 
ha enskilda observationer som ligger långt från de andra observationerna (till exempel ett 
ordentligt skyfall) och för att dessa inte skulle ha för stor påverkan på resultatet användes 
exponentiell utjämning. 

3.8 Analys 

Eftersom denna uppsats är en kvantitativ studie är det svårt och omotiverat att separera de 
empiriska resultaten från analysen. Därför har författarna valt att sammanfoga empiri och 
analys, här kallat statistisk analys. I första delen av kapitlet (4) statistisk analys presenteras den 
Svenska elmarknaden och Nord Pools effektivitet. Därefter analyseras dags- och månadsgrup-
pen för sig. Från analysen av respektive grupp belyses vissa av faktorerna som visar sig ha 
en signifikant påverkan på elspotpriset. Dessa faktorer kommer att analyseras djupare och 
användas i en vidare regressionsanalys, från vilken kvantifieringen av faktorernas prispåver-
kan kommer att härledas. 

Efter insamling av data och gruppering kördes regressionsanalyser i SPSS där resultatet 
analyserades grundligt och förklaringar söktes till resultaten. Här fördjupade sig också för-
fattarna i väsentlig litteratur där frågor uppstått, exempelvis problematiken kring utsläpps-
rätter där Rydén (2006) studerades. Även statistiskt sakkunniga på Internationella Handels-
högskolan konsulterades för tips och idéer om utveckling och tolkning av de statistiska ana-
lyserna. Efter detta gjordes nya test på samma data i nya grupper och även nyinsamlad data, 
till exempel nederbörden där statistik från en annan väderstation analyserades. 

Ett exempel som väl representerar tillvägagångssättet i analysstadiet är testerna för ut-
släppsrätters påverkan som här får agera exempel på hur tillvägagångssättet kunnat se ut. 
Den första analysen av utsläppsrätternas elspotprispåverkan gav en oroväckande låg för-
klaringsgrad. För diskussion om olika förklaringsmöjligheter se kapitel 4.3.1. Efter visuali-
seringen av elpris kontra priset på utsläppsrätter i en graf fanns tillsynes ett samband mellan 
priserna, detta samband var dock uppdelat på två tidsperioder. Första tidsperioden löper 
mellan 2005 till 24 mars 2006 (nedan kallat period 2005-2006) och den andra från och med 
den 25 mars 2006 till 27 april 2007 (nedan kallat 2006-2007). Anledningen till uppdelningen 
var först och främst att enligt gängse teori angående utsläppsrätter har de en prispåverkan-
de effekt och spås även påverka elspotpriset under nästa handelsperiod (I Rapport Morgon 
tisdagen den 8 maj 2007 intervjuades Jonas Almqvist VD för Bergen Energi). Härefter 
gjordes nya test på de två perioderna och resultatet analyserades igen. 

Denna analysmetod bör ge en ökad grad av validitet och kan fungera som en kvalitetskon-
troll och dessutom ökar författarna sitt förstående för problematiken genom att fördjupa 
sig på de allra viktigaste delarna. Detta är en stor fördel då man under förstudien omöjligen 
kan införskaffa sig specifik information inom alla områden, exempel på områden är vatten-
kraftmarknaden, handeln med utsläppsrätter, kolkraftsmarknaden etc. 

Nästa steg var att analysera de faktorer som enligt regressionsanalysen haft starkast påver-
kan på elspotpriset. De faktorer som användes i slutanalysen är utsläppsrätter, nettoexport 
till Tyskland och temperatur. I denna regression används daglig statistik och den aktuella 
perioden är 2005-2006 då författarna anser att marknaden var mer effektiv under denna pe-
riod, se vidare resonemang i kapitel 4.3.1. Denna regression kom att ligga till grund för 
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kvantifieringen av dessa tre faktorers påverkan på elspotpriset. Kvantifieringsmodellen tes-
tades sedan mot historiska elspotpriser för att visuellt avslöja samband mellan det förut-
spådda och faktiska elspotpriset.  

3.9 Reliabilitet och validitet 

Då en av frågeställningarna behandlar reliabilitet och validitet beskrivs här dessa termer 
kortfattat, något som kan användas som en referens för läsaren då slutsatsernas reliabilitet 
och validitet kommer att beröras i slutdiskussionen.  

3.9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver kvaliteten på slutsatsen eller mätningen man gjort. Stone (2004) be-
skriver reliabilitet som förmågan av ett test eller metod att producera samma svar/resultat 
vid olika tidpunkter och med olika urval.  

För att förstå reliabilitet bättre kan man beskriva ett test gjort med en linjal som väldigt till-
förlitligt då man får samma resultat varje gång när man mäter något. Motsatsen till detta 
kan vara att mäta något i fot. Här beror det på hur man definierar en fot då detta mått inte 
är självklart för alla. Olika personer skulle med stor sannolikhet få olika resultat och därför 
är denna metod ej tillförlitlig. Om en metod har låg reliabilitet är svaret att anses som föga 
trovärdigt och i vissa fall kan man starkt ifrågasätta om resultatet kan användas i något 
sammanhang (Stone, 2004). Exempel på brister i reliabiliteten kan vara en statistisk under-
sökning med alldeles för litet urval eller en kvalitativ intervjuundersökning där urvalet är 
väldigt skevt om man till exempel bara använder närstående eller liknande.  

I denna uppsats kan ett exempel på ett reliabilitetsproblem vara autokorrelation mellan de 
oberoende variablerna, detta kan ge en för hög förklaringsgrad av elspotpriset. Dessa pro-
blem har beaktats genom fler tester med olika kombinationer av faktorer.  

3.9.2 Validitet 

Validitet är graden av hur exakt ett test är, validiteten är ett mått på hur bra en metod mä-
ter/analyserar det man frågat efter (Stone 2004). För att en uppsats ska kunna sägas ha va-
liditet måste man beakta uppsatsens syfte och frågeställning; har man svarat på frågan och i 
vilken utsträckning har syftet uppfyllts. En uppsats med hög validitet har i en mycket hög 
grad ”träffat mitt i prick” vad det gäller problemställning och syfte (Georgetown University 
Department of Psychology, 2007).  

För att säkerställa en hög grad av validitet i en kvantitativ uppsats är mycket svårt då svaret 
ofta är tillsynes bra, men träffat utanför tavlan (se figur 3-1). Förstudien var ämnad att leda 
in författarna på rätt spår från första början och även under arbetets gång analyseras resul-
taten noggrant. 

För att uppnå hög validitet ska metoden lämpligen kunna hitta sambandet mellan fråge-
ställningen och de faktorer som i högst grad påverkar svaret. Notera att det är möjligt att en 
metod kan ha hög reliabilitet, men låg grad av validitet men inte vice versa, till exempel om 
man fått fram ett entydigt svar fast på fel fråga (Stone, 2004). Figur 3.1 belyser detta.  
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Figur 3-1 Validitet och Reliabilitet (Georgetown University Department of Psychology, 2007) 
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4 Statistisk analys 

────────────────────────────────────────────────── 
I detta kapitel framför författarna resultaten från den analyserade empiriska datan. Analysen kommer så-
ledes att presenteras i samma kapitel som det empiriska materialet.  
────────────────────────────────────────────────── 

4.1 Inledning 

Detta kapitel innehåller både empiri och analys i dessa benämningars traditionella betydelse. 
Då empirin är den insamlade statistiken presenteras inte rådata i uppsatsen, dels av utrym-
messkäl men också av den anledningen att delar av statistiken är kommersiellt skyddad och 
därför inte får uppvisas i form av rådata. Istället beskrivs vilka siffror som bearbetats och 
resultatet av det statistiska testet. Utifrån detta analyseras och kommenteras resultatet av 
författarna. För förklaring av tabellerna och hur SPSS har räknat fram de statistiska resulta-
ten hänvisas läsare till bilaga 1.  

Priset som analyserats är priset på Nord Pool Spot, vilket är det pris elhandelsföretagen be-
talar. Vidare har bedömts att effektiviteten på Nord Pool är semistark form. För att en re-
gressionsanalys ska kunna fastställa någon påverkan måste spotpriset till viss del reflekteras 
av tillgänglig information, vilket det gör om detta antagande är korrekt. 

4.2 Analys månadsgruppen 

I denna analys kommer alla faktorer som är indelade i månadsgruppen analyseras i en mul-
tipel regressionsanalys, dessa faktorer är priset på kol och olja, konjunkturutveckling (BNP) 
och nettoexport med Tyskland i enlighet med kapitel 3.1.2. I denna analys är det samband 
mellan faktorernas och elprisets förstadifferens som analyseras, tillvägagångssättet är be-
skrivet i bilaga 1. Hypoteserna för regressionsanalysen är; 

H0: det finns inget samband mellan den beroende och de oberoende variablerna 

H1: det finns samband mellan den beroende och de oberoende variablerna 

Tabell 4-1 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,807(a) ,651 ,577 4,51627 1,490 

a  Predictors: (Constant), DIFF(Kol), DIFF(Olja), DIFF(Export), DIFF(BNP) 
b  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 

Tabell 4-2 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 722,360 4 180,590 8,854 ,000(a) 

Residual 387,538 19 20,397     

1 

Total 1109,897 23       

a  Predictors: (Constant), DIFF(Kol), DIFF(Olja), DIFF(Export), DIFF(BNP) 
b  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 
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Då det statistiska underlaget inte innehåller lika många observationer som dagsgruppen, 
används här det korrigerade R2 värdet. Resultaten är överraskande då det korrigerade R2 
värdet visar att variablerna förklarar förändringar i elspotpriset till hela 57,7 procent (!) (se 
tabell 4-1). Dessutom är regressionen starkt signifikant, och f-värdet påvisar att nollhypote-
sen kan förkastas oftare än 999 gånger av 1000(se tabell 4-2). Enligt tabell 4-1 ovan är Dur-
bin-Watson värdet något oroväckande då det påvisar svag positiv autokorrelation, vilket 
förhoppningsvis beror på autokorrelation mellan Oljepriset och Kolpriset (då båda används 
inom förbränningsproduktion) vilket för tillfället kan bortses ifrån, detta motiveras av efter-
följande analyser. Något oroande är att eventuellt kan Nettoexport till Tyskland och Kol-
priset vara korrelerat (Tyskland har stor kolkraftproduktion) vilket skulle kunna ge missle-
dande resultat. 

Tabell 4-3 

a  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 

Faktorernas enskilda påverkan 

Det man ögonblickligen slås av är signifikansnivåerna på de olika faktorerna (se tabell 4-3). 
Oljan har till synes ingen påverkan på elspotpriset och trots att standardfelet inte är så stort 
mot regressionen verkar felen vara slumpmässigt distribuerade vilket antyder att oljeprisets 
påverkan är negligerbar. Användningen av eldningsolja som substitut för el i Sverige är idag 
av ringa omfattning vilket kan vara möjlig förklaring till detta. Man kan också tänka sig att i 
takt med att nya energikällor kan användas som alternativ till oljan bör oljepristes påverkan 
på elpriset minska ytterligare. 

Likaså är konjunkturutvecklingen (BNP) inte signifikant i denna undersökning vilket säker-
ligen kan förklaras av det faktum att eventuell påverkan från konjunkturutvecklingens kan-
ske inte bör visa sig i test med månatliga observationer, utan snarare bör påverkan visa sig 
över en mycket längre tidsperiod, kanske 20-30 år. 

I motsats till de faktorer som diskuterats ovan har nettoexport till Tyskland ett mycket 
starkt samband med elpriset (se tabell 4-3). Att nettoexporten till Tyskland påverkar elpriset 
är kan med all säkerhet förklaras av att prisbilden i Tyskland naturligtvis har inverkan på 
den nordiska marknaden men om man tittar på volymerna som importeras/exporteras till 
Tyskland gentemot den totala omsatta volymen på marknaden kunde man tänka sig att 
magnituden av påverkan var så liten att den skulle ”drunkna” och visa sig vare icke signifi-
kant. Så är definitivt inte fallet och därför används nettoexport som en faktor i den slutliga 
modellen. Förklaringen till det tydliga sambandet kan säkerligen hänvisas till fenomenet 
med flaskhalsar, där exempelvis en ökning av importen från Tyskland bör ha en utjämnan-

Model   
Unstandardized Coeffi-

cients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 5,130 3,197   1,605 ,125 

  DIFF(Olja) ,003 ,004 ,107 ,785 ,442 

  DIFF(Export) -,075 ,019 -,605 -3,947 ,001 

  DIFF(BNP) -12,272 7,885 -,243 -1,556 ,136 

  DIFF(Kol) ,651 ,328 ,341 1,983 ,062 
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de effekt på det svenska elspotpriset, med detta menas att det svenska priset bör närma sig 
det tyska. 

Slutligen är det kolpriset, som verkar ha en viss korrelation med elpriset, dock kan denna 
inte statistiskt säkerställas på en tillfredsställande nivå (se tabell 4-3), och här används en 
95-procentig signifikansnivå som minimum för detta test och dessutom är standardfelet be-
tydligt högre än för nettoexporten till Tyskland. Det gjordes också en enkel regression med 
kolpriset gentemot elpriset för att utreda om det har hög förklaringsgrad på egen hand. Det 
visade sig att kolpriset hade relativt lite förklaringsgrad och därför gjordes inte fortsatta un-
dersökningar med kolpriset. Dessutom kan, som nämndes ovan, nettoexporten och kolpri-
set ha autokorrelation vilket är ännu en anledning för att bara använda en av faktorerna 
kolpris eller nettoexport i den slutgiltiga analysen. Kol utgör en allt mindre andel av för-
bränningsproduktionen, där förbränning av torv och sopor ökat kraftigt i Sverige på senare 
tid, och därmed försvagas kolprisets direkta påverkan på elpriset. 

4.3 Analys dagsgruppen 

I denna grupp ingår flera av de ”tunga” förklaringsvariablerna som ofta återkommer i litte-
raturen, framför allt temperatur och nederbörd, men även utsläppsrättspriserna beskrivs på 
senare år som en viktig förklarande variabel, och detta är bara ett exempel av många: ”Ut-
släppshandelssystemet påverkar prisbildningen på råkraftsmarknaden direkt” (Statens Energimyndig-
het, 2006b). 

Tabell 4-4 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,233(a) ,054 ,046 2,11217 2,019 

a  Predictors: (Constant), DIFF(Utsläppsrätter), DIFF(Temperatur), DIFF(Nederbörd) 
b  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 

Tabell 4-5 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 90,617 3 30,206 6,771 ,000(a) 

Residual 1579,283 354 4,461     

1 

Total 1669,900 357       

a  Predictors: (Constant), DIFF(Utsläppsrätter), DIFF(Temperatur,1), DIFF(Nederbörd) 
b  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 

Resultatet för determinationskoefficienten är förvånande om man begrundar litteraturen, 
då endast 5,4 procent av elspotprisets rörelser kan förklaras genom de tre variablerna tem-
peratur, nederbörd och utsläppsrätter (se tabell 4-4). Vidare kan sägas att regressionen är 
signifikant skild från H0 (se tabell (4-5) samt att det inte förekommer någon väsentlig auto-
korrelation mellan de oberoende variablerna (se Durbin-Watson i tabell 4-4). 

Hur kan man förklara detta resultat? En ledtråd kan vara att titta närmare på residualerna i 
tabell 4-6: 
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Tabell 4-6 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -2,7417 1,6109 -,6118 ,50381 358 

Residual -12,19488 15,21030 ,00000 2,10327 358 

Std. Predicted Value -4,228 4,412 ,000 1,000 358 

Std. Residual -5,774 7,201 ,000 ,996 358 

a  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 
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Figur 4-1 Regressionsplot 

Det som framför allt är noterbart är hur det förekommer markanta avvikelser (så kallade 
outliers, se figur 4-1), i detta fall har residualerna ett minimum och maximum på hela -12.19 
respektive 15.21 vilket verkligen får betecknas som outliers (se tabell 4-6). En möjlighet är 
att dessa outliers har påverkat regressionen och därmed blir resultatet påverkat av så kallat 
noise. Detta diskuteras ytterligare efter genomgången av de enskilda faktorerna. Vidare kan 
man resonera om huruvida nederbörd har ett linjärt samband med elspotpriset då neder-
börd som faller när vattenlagren redan är fulla är mindre värd än nederbörd som faller efter 
en längre tids torka. 
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Faktorernas enskilda påverkan 

Tabell 4-7 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,631 ,112   -5,628 ,000 

DIFF(Temperatur) -,243 ,054 -,233 -4,495 ,000 

DIFF(Nederbörd) ,008 ,018 ,021 ,413 ,680 

1 

DIFF(Utsläppsrätter) -,037 ,152 -,012 -,241 ,810 

a  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 

Temperaturen visar sig ha ett klart påvisbart samband med elspotpriset (se tabell 4-7), men 
varför har då regressionen så låg förklaringsgrad? En möjlig förklaring kan vara att de ovan 
nämnda markanta avvikelserna påverkade resultatet och därför undersöktes temperaturen 
vidare genom en exponentiell utjämning för att försöka minska eventuellt brus (noise) och 
på så sätt förhoppningsvis öka förklaringsgraden (R2). Noterbart är att B för temperaturen 
har rätt tecken, nämligen negativt, vilket är logiskt då elspotpriset bör falla när temperatu-
ren ökar. Fortsatt analys av temperaturen fortsätter i kapitel 4.3.2. 

Nederbörden har ingen signifikant påverkan på elspotpriset (se tabell 4-7) vilket man kunde 
ana med den låga förklaringsgraden. Man kan spekulera i varför den dagliga nederbörden 
inte har något statistiskt påvisbart samband med elpriset och en anledning kan vara ett möj-
ligt ickelinjärt samband som nämndes ovan. Fortsättningsvis kan det vara så att nederbör-
den i Lund faktiskt inte har någon påverkan på elpriset, även om torr- eller regnperiod i 
stort bör vara samma över hela Sverige. Man kan verkligen ha fog för en viss skepsis mot 
detta resultat om man betänker litteraturen och expertis på området och därför gjordes yt-
terligare test på nederbörden, vilka beskrivs och analyseras i kapitel 4.3.3. 

4.3.1 Analys Utsläppsrätter 

Slutligen visar regressionen att utsläppsrättspriset inte har någon signifikant påverkan på el-
spotpriset, till den grad att åtta av tio gånger kan inte H0 förkastas, vilket betyder att det inte 
finns något samband mellan elpriset och de förklarande variablerna. Eftersom detta är ett 
resultat som strider mot rådande teori angående prispåverkan från utsläppsrätterna får re-
sultatet anses som överraskande. Därför presenteras här resultatet från en samlad forsk-
ningsrapport: Ten Perspectives on Nordic Energy (2006) utförd av en mängd institutioner med 
Bo Rydén som redaktör. 

Rydén (2006) diskuterar några anledningar till att priset på utsläppsrätter inte hade någon 
större effekt på elspotpriset. Först och främst anser Rydén (2006) att marknaden inte var 
redo att handla med utsläppsrätter varför prisbilden under första testperioden varit volatil 
och priset slutligen föll. Rydén (2006) anser att en avgörande orsak till prisraset i slutet av 
april 2006 var att för många ”gratis” utsläppsrätter hade delats ut.  

Vidare diskuterar Rydén att marknaden för utsläppsrätter fungerat ineffektivt. Ett exempel 
är att i början av försäljningsperioden fanns det för få säljare på marknaden eftersom 
många säljare inte kunde nå marknaden då vissa nationella register inte fungerade. Detta 
förklarar varför priset på utsläppsrätter initialt steg kraftigt. Ytterligare en orsak var att el-
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producenterna hade möjlighet att förpassa den höjda marginalkostnaden för el på konsu-
menterna. 

Givet Rydéns (2006) diskussion och regressionsanalysen söktes samband under kortare 
tidsperioder för att om möjligt förklara den effekt som utsläppsrätter, enligt gängse teori, 
borde ha på elspotpriset. Efter att ha studerat priserna sammanställdes en graf över prisut-
vecklingen mellan el och utsläppsrätter. Grafen, (se figur 4-2) påvisade att ungefär halvvägs 
in i testperioden (2005-2007) för handel med utsläppsrätter faller priset på el och utsläpps-
rätter. En rent visuell observation är att priserna innan fallet ser ut att följa varandra ganska 
väl, men inte i samma utsträckning efter fallet. Med denna observation i åtanke bestämdes  
ett brytdatum för ytterligare en regressionsanalys 2005 till den 24 mars 2006, och en från 25 
mars 2006 till 9 mars 2007.  
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Figur 4-2 Elpris och priset på utsläppsrätter 

Tabell 4-8 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,585(a) ,342 ,339 7,16068 

a  Predictors: (Constant), Utsläppsrätter 
b  Dependent Variable: El 

Elspotpriset är i denna regression betydligt mer påverkat av priset på utsläppsrätter, med en 
förklaringsgrad på 33,9 procent för perioden 2005-2006 med säkerställd signifikans (se ta-
bell 4-8). Här används det korrigerade R2 värdet, då det bör vara mest lämpligt att analysera 
när antalet observationer är begränsat. Detta bekräftar vad bland andra Rydéns studier vi-
sat, nämligen att utsläppsrätter har en direkt påverkan, i alla fall innan marknaden rasade. 
En fungerande marknad för utsläppsrätter är därför värd att undersöka närmre. Därför 
kommer den tidsperiod som analyserades här att användas i slutanalysen. 

Om och till vilken grad priset på utsläppsrätter kommer att påverka elspotpriset kan disku-
teras. I Rapport Morgon tisdagen den 8 maj 2007 intervjuades Jonas Almqvist VD för Ber-
gen Energi, Almqvist förutspådde en ökning på elspotpriset inför nästa handelsperiod 
(2008-2012) som följd av högre marginalkostnad för elproducenter. 
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Med informationen om att marknaden inte var redo (Rydén, 2006) och de periodiserade re-
gressionsanalyserna, ligger herr Almqvists uttalande i linje med våra resultat. Med detta i 
åtanke bör priset på utsläppsrätter vara en faktor att beakta när man skall analysera framtida 
priser och förändringar.  

4.3.2 Exponentiell utjämning på temperaturen 

Enligt vad som nämndes i kapitel 4.3 så visade det sig att temperaturen hade signifikant på-
verkan på elspotpriset, dock var det en förvånansvärt låg förklaringsgrad (R2). Vid en när-
mare undersökning av residualerna visade det sig dock att datan innehöll observationer 
som låg långt från medelvärdet vilket kan få genomslag i regressionen, och vara en möjlig 
förklaring till varför förklaringsgraden är låg. 

Elpriset har en extremt hög volatilitet, vilket har sin grund i den känsliga balansen mellan 
utbud och efterfrågan, och när denna balans rubbas får man ofta korta men kraftiga fluktu-
ationer i priset. Särskilt när konsumtionen under korta perioder närmar sig taket för poten-
tiell produktion kan det resultera i så kallade price spikes (Hermansson & Westberg, 2001). 
Dock har temperaturförändringar inte en avgörande roll vid price spikes, vilket kan vara för-
klaringen till resultatet. 

En teknik som ofta används på tidsserieanalyser är exponentiell utjämning som syftar till att 
”jämna ut” (smooth) stora avvikelser för att lättare prognostisera samband. Efter den expo-
nentiella utjämningen gjordes åter en regression: 

Tabell 4-9 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,641(a) ,411 ,411 ,02806 

a  Predictors: (Constant), Predicted value from Temperatur-Model 
b  Dependent Variable: Predicted value from Elpris-Model 

Tabell 4-10 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,677 1 ,677 859,267 ,000(a) 

Residual ,968 1230 ,001     

1 

Total 1,645 1231       

a  Predictors: (Constant), Predicted value from Temperatur-Model 

b  Dependent Variable: Predicted value from Elpris-Model 

Fortfarande är påverkan signifikant, men nu är förklaringsgraden betydligt högre (se tabell 
4-9 & 10). Gällande temperaturen kan man alltså slå fast att den är en faktor som påverkar 
elpriset, men att den har sina begränsningar i en eventuell modellering då temperaturen inte 
kan förklara plötsliga svängningar i priset, trots detta tas den med i slutanalysen då förklar-
ingsgraden är stark under perioder när temperaturen är relativt stabil. 
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4.3.3 Nederbörd – Utvidgning av analysen 

I kapitel 4.3 visade regressionen av dagsgruppen att nederbörden i Lund inte har någon sta-
tistiskt signifikant påverkan. För att fastslå att resultatet har hög reliabilitet utfördes ytterli-
gare ett regressionstest. Denna gång på nederbörd i Stensele, som ligger utmed Umeälven, 
där flera av Sveriges största vattenkraftverk är placerade. Statistiken är hämtad från SMHIs 
tidning Väder och Vatten där nederbörd har mätts på daglig basis från och med 1 januari 
2004 till 30 april 2007. 

Tabell 4-11 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,033(a) ,001 ,000 2,27603 

a  Predictors: (Constant), DIFF(NederbördNorr) 
b  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 

Tabell 4-12 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6,854 1 6,854 1,323 ,250(a) 

Residual 6128,333 1183 5,180     

1 

Total 6135,187 1184       

a  Predictors: (Constant), DIFF(NederbördNorr) 
b  Dependent Variable: DIFF(Elpris) 
 

I tabellerna ovan visas resultatet från regressionen med statistik från Stensele (som i detta 
fall är en enkel, linjär regression) och detta resultat styrker slutsatsen från det första testet. 
Även Stenseles nederbörd saknar statistisk signifikant påverkan och även här gjordes en 
exponentiell utjämning för att försäkra sig om att markanta avvikelser påverkat regressio-
nen men även här var resultatet nästan exakt likadant som resultatet ovan. Även nivån i 
kraftverkens vattenmagasin, vilken ofta omnämns i rapporter som en viktig faktor, analyse-
rades mot elpriset men fortfarande saknades statistiskt säkerställt samband. 

Slutsatsen är alltså att nederbörden inte påverkar priset på en daglig basis, eller åtminstone 
är påverkan av en sådan natur att den inte kan beskrivas med en linjär ekvation. Resultatet 
skulle kunna förklaras av marknadens struktur och prissättning. Producenterna kan själva 
planera sin produktion genom att lagra vatten istället för att använda det i produktionen när 
priset är lågt. Detta gör att nederbörd bör vara värd olika mycket vid olika tillfällen, och så-
ledes bör nederbörd inte påverka priset direkt då produktionen inte nödvändigtvis påverkas 
direkt.  

Marknaden är uppbyggd runt en marginalprissättning där spotpriset blir marginalpriset för 
den dyraste produktionsenheten som behöver användas. Vattenkraften har allt som oftast 
låg marginalkostnad vilken varierar beroende på hur stora vattenlagren är och bara om vat-
tenkraften väsentligt skulle öka eller minska sin produktion påverkar detta marginalkostna-
den vid jämviktspriset. Då vattenkraftproducenterna själva tjänar på att behålla en någor-
lunda jämn produktion bör priset inte påverkas förutom vid extrema torrår då man inte kan 
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producera den mängd man skulle vilja, samt vida extrema våtår då man blir tvingad att pro-
ducera mer el än vanligt då lagren är fyllda.  

4.4 Slutanalys 

Nedan analyseras resultatet av en regressionsanalys med de faktorer som visat sig ha signi-
fikant påverkan på elpriset i föregående tester. De faktorer som använts är priset på ut-
släppsrätter (uttryckt i €), temperatur (medeldygnstemperatur i Lund) och nettoexport till 
Tyskland (daglig nettoexport till Tyskland uttryckt i GWh). Tidsperioden som analyserats är 
den period som beskrivs som period 2005-2006 i kapitel 4.3.1. 

Tabell 4-13 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,842(a) ,709 ,705 3,98221 

a  Predictors: (Constant), Export, Utsläppsrätter, Temperatur 
b  Dependent Variable: Elpris 

Tabell 4-14 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 9254,324 3 3084,775 194,525 ,000(a) 

Residual 3805,910 240 15,858     

1 

Total 13060,234 243       

a  Predictors: (Constant), Export, Utsläppsrätter, Temperatur 
b  Dependent Variable: Elpris 

I denna analys blev förklaringsgraden högre än i någon av de andra testen, då kombinatio-
nen av dessa faktorer beskriver elpriset bättre än någon av de andra kombinationerna som 
tidigare använts. Därför får en förklaringsgrad på ca 70 procent anses som mycket bra då 
detta innebär att denna mycket simpla ”modell” förklarar en stor del av elpriset och model-
len är statistiskt signifikant vilket även styrks då faktorerna visat sig signifikanta enligt de 
första analyserna i denna uppsats (se tabell 4-13&14). 

Varför förklaringsgraden inte är högre finns det flera förklaringar till. Framför allt måste 
det framhållas att prissättningen på el är mycket komplext och säkerligen påverkar en 
mängd faktorer elpriset, men påverkan är av den storleken att den är nästan omöjlig att sta-
tistiskt säkerhetsställa. Här är kolpriset ett bra exempel då den visade sig ha viss påverkan 
på elpriset i kapitel 4.2 men inte på en nivå som var statistiskt signifikant (på en 95-
procentig nivå). En annan trolig förklaring är att aktörerna på marknaden ofta tar stora ris-
ker och agerar därför mycket aktivt vilket under perioder kan leda till att prissättningen 
påminner mer om en marknad med svag form av effektivitet, det vill säga elpriset bestäms i 
större utsträckning av historiska kurser snarare än av tillgänglig information om påverkande 
faktorer. I synnerhet bör denna effekt vara mer framträdande vid hastiga kursrörelser vilket 
synliggörs i figur 4-3 nedan. 
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Tabell 4-15 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 22,753 1,597   14,251 ,000 

Utsläppsrätter ,814 ,071 ,409 11,514 ,000 

Temperatur -,627 ,035 -,662 -18,012 ,000 

1 

Export ,150 ,052 ,106 2,885 ,004 

a  Dependent Variable: Elpris  

Faktorerna i tabell 4-15 ovan är klart signifikanta vilket även visats i tidigare regressioner. B 
representerar en kvantifiering för uppskattning av elspotpriset, vilket genererar följande 
modell: 

( ) 22,753 0,814 0,627 0,15
p

Ex S U T E= + − +  

Där Ex(Sp) är det förväntade spotpriset på el (€/MWh), U priset på utsläppsrätter i €, T är 
medeldagstemperaturen och E är dagsnettoexport till Tyskland uttryckt i GWh. När vi ap-
plicerar modellen på historisk statistik för perioden 2005-2006 ser det ut enligt figur 4-3. 
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Figur 4-3 Prismodell gentemot faktiska priset 

Tillsynes följer det projicerade priset det faktiska ganska väl, dock avviker det skattade pri-
set från det faktiska vid hastiga prisförändringar vilket är i linje med tidigare diskussioner i 
analysen ( se bland annat 4.3.2). De sjuttio procent som prisuppskattningsmodellen förkla-
rar verkar stämma väl överens med vilken säkerhet modellen återgivit de historiska priser-
na. En väldigt intressant observation är slutet på grafen då det faktiska elpriset och priset 
från modellen skiljer sig åt. Den historiska datan sträcker sig till den 24 mars 2006, vilket 
var något av en pristopp och efter denna period sjönk elpriset till en nivå strax över € 40 
vilket känns som ett gott betyg för modellen. Detta kan naturligtvis vara en ren tillfällighet 
men författarna anser att det är nämnvärt då man tidigare i grafen kan se att det faktiska el-
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priset laggar något relativt det från modellen angivna, se tillexempel runt den 15 oktober 
2005 och likväl vid de tidigaste observationerna.  

En brist i modellen är det faktum att den med största sannolikhet kommer att behöva ka-
libreras om till nästa handelsperiod med utsläppsrätter som börjar 2008. Till denna han-
delsperiod kommer en ny tilldelning att ske vilket drastiskt skulle kunna förändra förutsätt-
ningarna för utsläppsrätternas prispåverkan (Rydén, 2006).  
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5 Slutsats 

Avsikten med denna uppsats var att undersöka hur en uppsättning faktorer påverkar els-
potpriset på den nordiska energibörsen Nord Pool. Vidare hade författarna intentionen att 
kvantifiera de faktorer som från regressionen påverkar elpriset mest till en prisuppskatt-
ningsmodell. 

De faktorer som användes i kvantifieringen var priset på utsläppsrätter, temperatur och 
nettoexport till Tyskland. En enkel prisuppskattningsmodell bör vara uppbyggd kring de 
faktorer som påverkar marginalpriset på el. Det vill säga utbud och efterfrågan på el som 
till stor del styrs av temperaturen och marginalproduktionskostnaden för alternativ energi-
produktion där bland annat utsläppsrätter påverkar kostnaden för producenter som begag-
nar fossila bränslen. Därtill är export till Tyskland med i kvantifieringen då detta påverkar 
efterfrågan och även produktionskostnaden i den mån överföringen blir en flaskhals. På-
verkan från dessa tre faktorer förklarar förändringar av priset på el till 70 procent, vilket 
också är statistiskt säkerställt. Under perioden 2005-2006 anses handeln med utsläppsrätter 
var mer effektiv och påverkan tillsynes större innan marknaden blev saturerad och priserna 
rasade. 

Prisuppskattningsmodellen som testades mot historiska priser gav förvånansvärt bra upp-
skattning av förändringar på elpriset, se figur 4-3, dock med den begränsningen att model-
len har svårt att förklara hastiga rörelser i elpriset. 

Den gemensamma nämnaren för temperaturen, priset på utsläppsrätter och nettoexport till 
Tyskland är att förändringar i dessa påverkar marginalpriset på el direkt eller indirekt. Vid 
en prisuppskattning är det just vid marginalpriset på elproduktion som kritiska förändringar 
sker och en liten förändring runt skärningspunkten för utbud och efterfrågan ger en hastig 
prisförändring på elspotpriset. Kanske är det så att en prognosmodell baserad på de fakto-
rer som oftast ”ligger på marginalen” i produktionen skulle kunna ge lika bra resultat som 
mer komplicerade modeller, som till exempel Samkörningsmodellen.   

Slutligen bör det nämnas att nederbörden inte kunde påvisas ha statistiskt signifikant på-
verkan på elspotpriset, vilket anses förvånande då vattenkraften utgör nästan hälften av el-
konsumtionen i Sverige. Så sent som den 21 maj 2007 skrev Joakim Adler i Dagens Indu-
stri att ett prisras väntas på el på grund av överfulla vattenmagasin. Kan det vara så att flera 
aktörer på marknaden överskattar betydelsen av stora vattenlager? Författarna tror att så 
kan vara fallet eftersom vattenkraftproducenterna själva, till viss del, kan bestämma när de 
skall producera el och vilken mängd. 
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6 Diskussion 

Metodens påverkan på en kvantitativ uppsats är viktig att diskutera då det är viktigt att 
problemet är angripet på ”rätt” sätt. För att kunna bedöma hur väl syftet är uppfyllt måste 
författarna analysera metoden och dess påverkan på slutsatsen. Behjälpliga verktyg i analy-
sen är dess reliabilitet och validitet, där reliabiliteten förklarar slutsatsens stringens med den 
insamlade statistiken och validiteten förklarar hur väl slutsatsen förklarar verkligheten. 

Reliabiliteten i denna uppsats får anses vara hög i denna uppsats då författarna sökt nya an-
greppsvinklar när regressionsanalyserna resulterat starkt avvikande från gängse teori. Ett 
exempel på detta är nederbörden där författarna gjorde fler tester först på vattenfyllnaden i 
energiproducenternas vattenmagasin och även nederbörden från en annan ort. Detta höjer 
reliabiliteten då resultaten från samtliga tre analyser utförda på vattennivåer har varit enty-
diga. 

Validiteten, å andra sidan, är svårare att bedöma. Författarna har gjort sitt yttersta för att 
uppnå en så hög grad av validitet som möjligt genom en kvantitativ ansats och med en ge-
digen förstudie för att ”träffa” rätt från början, se figur 3-1. Däremot har ett aktivt val 
gjorts; att utelämna vissa faktorer då deras individuella påverkan enligt gängse teori kan an-
ses som ringa alternativt faktorer som är för svåra att mäta vilket kan minska validiteten. 
En annan omständighet som bör nämnas är att det statistiska underlaget är från en kort 
tidsperiod då eventuellt vissa faktorer fått mer ”utrymme” än normalt. 

Validitet och reliabilitet i all ära, men frågan är hur väl uppsatsens syfte är uppfyllt? Då hu-
vudsyftet var att hitta samband mellan elspotpriset och förutbestämda faktorer, har detta 
lyckats då tre av de sju utvalda faktorerna har ett statistiskt säkerställt samband. I avseendet 
att kvantifiera de faktorer som påvisades ha samband med elspotpriset anses syftet vara 
fullgjort på ett tillfredsställande vis. En svaghet med kvantifieringen är att den är tidsspeci-
fik för den bearbetade datan. En stor inverkan på tidsperspektivet är hur förväntningarna 
på utsläppsrätternas påverkan förändrats inför och under den första handelsperioden och 
även hur mycket påverkan utsläppsrätterna kommer att ha nästa handelsperiod.   

Innan bearbetningen av den statistiska datan hade författarna, självfallet, förväntningar på 
vilka faktorer som skulle påverka elspotpriset. Detta eftersom litteratur på ämnet hade stu-
derats och diskuterats. De absolut mest förvånande är att varken nederbörden eller den 
hydrologiska balansen hade någon direkt påverkan på elpriset i detta statistiska underlag. 
En annan observation som var något oväntad var att nettoexporten till Tyskland hade så 
pass hög påverkan på det aktuella elspotpriset. Dessa två faktorer var de som ansågs avvika 
mest från förväntningarna hur priset skulle röra sig jämfört med faktorerna, vidare ansågs 
slutanalysen redan på förhand ge en statistik signifikans då dessa faktorer redan påvisat sig 
vara signifikanta i med detta statistikunderlag.   

Ett av de stora diskussionsämnena i denna uppsats har varit utsläppsrätternas prispåverkan, 
eftersom utsläppsrätterna tillsynes inte har haft den påverkan som många aktörer förväntat 
sig, ställer författarna frågan hur marknaden kommer att reagera under nästa handelsperiod 
samt citerar Statens Energimyndighet: 

”Det finns en mycket stark koppling mellan prisutvecklingen för kommande år och 
prisutvecklingen på utsläppsrätter. Kopplingen tyder på att marknaden förväntar sig 
fortsatt höga spotpriser till följd av utsläppsrätternas påverkan på kostnader för elpro-
duktion och därmed elpriserna.” 
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(Statens Energimyndighet, 2006b. sida S-4) 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Då uppsatsens syfte är att ligga till grund för vidare undersökningar finns det en mängd 
områden som uppsatsen berör där fortsatta studier skulle kunna vara av intresse. Nedan 
följer ett urval av de viktigaste och intressantaste frågeställningarna som stöttes på under 
arbetets gång. 

Ytterligare forskning av intresse skulle kunna vara att undersöka vilken typ av produktions-
slag som oftast ”kommer in på marginalen” i budgivningen, då resultatet tyder på att fakto-
rer som starkt påverkar marginalproduktionen får ett tillsynes stort genomslag på elpriset. 
Detta är i sig en självklarhet, men oftare framställs prisbildningen mycket mer komplex i 
teorin än vad kanske fallet är i verkligheten. 

Ett svårförklarat fenomen är så kallade price spikes, då elpriset rör sig mycket fort under en 
kort tidsperiod trots att underliggande faktorer ofta inte förändrats tillnärmelsevis lika 
mycket. Frågor som kan relateras till denna företeelse är vilka underliggande faktorer som 
driver prisförändringen och hur man inkluderar dessa i en prognosmodell samt även hur 
elhandlare bäst hedgar sig mot risken som price spikes innebär. Här skulle eventstudier av 
stora prissvängningar kunna vara av intresse och bidra till en förklaring av denna observe-
rade händelse. 

Utsläppsrätterna har flitigt diskuterats under arbetets gång och här skulle en fördjupning 
vara mycket intressant då till exempel prissättningen på utsläppsrätter är ett så pass nytt 
område att priset inte alltid reflekterar all tillgänglig information. Varför fortsatta studier 
om hur priset på en utsläppsrätt bestäms och vad som påverkar utsläppsrätternas inverkan 
på elspotpriset. 
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Bilaga 1 

Nedan följer en kort beskrivning av de statistiska redskap som använts under analys och 
bearbetning av data. Samtliga redskap bygger på en multipel regressionsanalys som finns 
kortfattat förklarad i metod-kapitlet. 

Random walk hypotesen 

Hypotesen bygger på ett antagande att förändringar i dagspriser på exempelvis, en aktie har 
ett medelvärde på noll. Detta antagande kan hänföras från det faktum att en investerare 
inte med säkerhet kan köpa en aktie dag t och sedan sälja med vinst dag t+1. Likväl skulle 
ingen investerare köpa en aktie om den var dömd att minska i värde (Enders, 2004). 

Sammanfattningsvis kan priset på en aktie i morgon (t+1) skrivas som:  

1 1t t ty y ε+ += +  

där yt = priset på en aktie dag t, och εt+1= standardfelet med förväntat värde noll (Enders, 
2004). För att kunna göra en multipel regressionsanalys krävs det att den beroende varia-
beln följer en random walk, och det refereras till denna teori även på andra områden i upp-
satsen. 

Determinationskoefficienten  

När man gör en multipel regressionsanalys är det av stor vikt att man genom någon metod 
kontrollerar hur väl anpassningen av regressionskurvan ansluter sig till y-observationerna. 
Ett mått på detta är determinationskoefficienten, R2, vilken ibland också kallas förklaringsgraden. 
Den definieras enligt 
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Där yi = observerade värden 

ŷi = y-värdet i regressionsekvationen 

y = medelvärde av y-observationerna 

n = antalet observationer 

(Andersson, Jorner & Ågren, 1994) 

R2 har en spännvidd mellan 0 till 1 vilket ger en ledtråd om att variabeln representerar en 
procentsats och så är också fallet, om man förenklar det. Om till exempel gör en regres-
sionsanalys för en akties pris med flera oberoende variabler (exempelvis konjunktur, före-
tagets vinst etc.) och R2 = 0.95 vid regressionen kan detta tolkas som at 95 procent av varia-
tionen i aktiens pris förklaras av regressionssambandet (Andersson et al, 1994).  

Detta kan visas om man delar upp ∑ − 2
)( yyi i två komponenter: 
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 Total variation                             Oförklarad variation                                            Av regressionen förklarad 
    i y(SST)3                                       i y(SSE)                                                           variation i y(SSR) 
 

Detta kan skrivas om till 
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vilket också kan skrivas som 
SST

SSR
(Andersson et al, 1994), i klarspråk betyder det att den av 

regression förklarade variationen dividerat med den totala variationen, alltså hur mycket av 
variationen som är förklarad av modellen. Härmed förstås också varför R2 ibland betecknas 
som förklaringsgrad. 

Datauppsättningar i vilka antalet observationer är lågt skattar SPSS en determinationskoef-
ficient, kallad korrigerad R2, det korrigerade R2 används även när det finns väldigt många be-
skrivande variabler (Enders, 1994) eftersom det vanliga R2 aldrig kan minska när antalet 
oberoende faktorer ökar.  

Durbin-Watsons test 

Durbin-Watsons test är ett standardtest som är aktuellt när man analyserar samband med 
tidsseriedata. En förutsättning för en multipel regressionsanalys måste x-variablerna vara 
oberoende från varandra och även över tiden i en tidsserieanalys. Dock har det visat sig att 
residualerna4 (felen, på eng. error terms) har en tendens att korrelera med varandra över ti-
den. Med detta kan sägas att det föreligger autokorrelation (Aczel & Sounderpandian, 2002) 

För att undvika felaktiga slutsatser kan med hjälp av en hypotesprövning huruvida på var-
andra följande residualer är korrelerade med varandra kan göras med Durbin-Watsons test. 
Testet bygger på testvariabeln d, som definieras som (Andersson  et al. 1994): 

2

1

2

( )t t

t

e e
d

e

−−
=
∑
∑

  (6-4) 

 

Testvariabeln d räknas ut för varje observation och har vanligtvis ett värde mellan 0 och 4. 
Generellt gäller följande tumregler: 

d nära 2: ej signifikant 

d < 1: signifikant, positiv autokorrelation 

                                                 

3 SST, SSE och SSR är engelska beteckningar där SS står för ”sum of squares”, T för ”total”, E för ”errors” 
och R för ”regression”. Dessa är standard i engelsk litteratur. 

4 Felet mellan observerade värden och regressionslinjen, på engelska error terms 
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d > 3: signifikant, negativ autokorrelation 

Med autokorrelation avses här korrelationen mellan på varandra följande störningstermer. 
Man ska också ta i beaktande att positiv autokorrelation i praktiken är ganska vanlig (An-
dersson et al, 1994). 

Förstadifferensen  

När man har statistik som bygger på datavärden över tid är det intressanta förändringsfak-
torn från dag till dag (t1 till tn där n= 1, 2, …, n). För att härleda förstadifferensen från bör-
jar författarna från funktionen y = f(t) där t är en oberoende variabel och y är en beroende 
variabel. Om vi tilldelar t ett specifikt värde (kallad t*) ser funktionen ut som följer (Enders, 
2004): 

*
( *)ty f t=   

Detta kan även göras för andra värden av t, exempelvis kan man tilldela t ett värde av t*+h. 
Förstadifferensen av y definieras som skillnaden mellan y när t = t*+h och när t = t* (En-
ders, 2004): 

*

* *

( * ) ( *)t h

t h t

y f t h f t

y y

+

+

∆ ≡ + −

≡ −
 

I vårt fall kommer h representera en tidsperiod som kan vara, till exempel, en dag, en vecka 
eller en månad. När man homogeniserar tidsperioderna så att all tidsperioder är lika stora 
kan man normalisera h vilket innebär att h = 1. Med informationen ovan kan författarna 
presentera vår förstadifferens ekvation (Enders, 2004): 

1

1 1

2 2 1

( ) ( 1)

( 1) ( )
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∆ = + − + ≡ −

  (6-5) 

Autoregressive moving-average (ARMDA) 

Eftersom elpriset såväl som andra indexerade priser inte följer ett totalt slumpmässigt mön-
ster utan är påverkade av gårdagens (t-1) värde behöver man kombinera en linjär differenti-
alekvation, se ovan, och en ekvation som definierar det glidande medelvärdet 5 (Enders, 2004). 

Eftersom författarna inte anser att våran data innehar laggade fel kommer de inte ta hänsyn 
till det glidande medelvärdet. Från den multipla regressionsekvationen 2-1 och 3-5 kan för-
fattarna härleda vår multipla regressionsanalys med en periods tidslagg och ekvationen blir 
således en ren autoregressiv. 

                                                 

5 Glidande medelvärdet är översättning på moving-average och behandlar summan av felen multiplicerat med 

dess determinations koefficient βi formeln är: 
0

q

t i t i

i

x β ε −
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0 1 1 2 2

1 0 0 1
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β β β β− −
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∆ = − = + − −∑ ∑
 (6-6) 

 

en förenkling av ovanstående ekvation och ekvationen som författarna kommer att använ-
da sig av i vår tidsserieanalys blir således: 

1 1 1 1 2 2 2 1 1
0 ( ) ( ) ... ( )

t t t t t i it it t
y X X X X X Xβ β β ε− − −∆ = + − + − + + − +  

Multipel regressionsanalys  

Nedan visas formeln för en multipel regressionsanalys, här utan tidslagg: 

0 1 1 2 2
...

n n
y x x xβ β β β ε= + + + + +  (6-7) 

I vilken y representerar den beroende variabeln och β är påverkan från n oberoende förkla-
rande variabler. β0 är skärningspunkten för y ε är standardfelet i ekvationen. 

Standardfelet är ett beräknat fel i varje observation som är normalfördelad, har medelvärde 
noll och standardavvikelsen σ. Standardfelet i varje observation är oberoende visavi de öv-
riga oberoende observationerna; 

2
(0, )j Nε σ∼  för alla observationer j = 1, 2, …, n (Aczel & Sounderpandian, 2002). 

Signifikans 

Signifikansen i tabellerna från SPSS innebär hur stor sannolikheten är att sambandet är 
slumpmässigt. I denna uppsats kommer det att accepteras en signifikansnivå på 95 procent, 
alltså kommer ett värde på 0,05 vara det högsta tillåtna för att faktorn skall anses prispåver-
kande.   


