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Sammanfattning 

Den 24:e oktober 2017 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei), som reglerar 

elnätsmarknaden, nya förslag gällande WACC-metoden som används för att beräkna 

elnätsbolagens kalkylränta. Denna uppsats har undersökt Ei:s föreslagna regeländringar 

gällande kalkylräntan, hur känslig metoden som används är, hur regeländringarna upplevs 

påverka elnätsbolagens investeringar och hur regleringen överlag upplevs fungera. Uppsatsens 

empiriska material är till viss del baserat på intervjuer som författarna genomfört med tre olika 

elnätsbolag samt en intervju med en representant från Ei. Författarna har också tagit del av ett 

webinarium där deltagare från ytterligare elnätsbolag, forskare och politiker delgett sina åsikter 

kring de nya förslagen. Känslighetsanalysen visade att den parameter som har störst inverkan 

på den slutliga storleken på kalkylräntan är den riskfria räntan. Studiens resultat visar också att 

de nya reglerna skulle, om de blev implementerade, enligt elnätsbolagen få stora inverkningar 

på deras verksamheter. Flera elnätsbolag skulle förändra sin investeringsstrategi och enbart 

genomföra de allra nödvändigaste investeringarna. Det vore fördelaktigt om regleringen 

fungerade på ett mer objektivt sätt. 
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Ordlista 
 

CAPM Capital Asset Pricing Model, beräknar den ingående 

parametern kostnad för eget kapital, som används i WACC-

metoden. 

Ei Energimarknadsinspektionen, myndigheten ansvarig för 

elnätsregleringen. 

Förhandsreglering Elnätsbolagens intäktsram bestäms i förväg av Ei. 

Intäktsram Sammanlagda avgiften som elnätsbolagen får ta ut från sina 

kunder under en tillsynsperiod. Intäktsramen beslutas av Ei. 

Irreversibel investering En investering som inte kan modifieras för att uppfylla ett annat 

syfte. 

Kalkylränta Räntesats som uttrycker avkastningskravet på investerat kapital. 

Koncession Staten har givit aktörer möjlighet att äga och förvalta elnät. 

Nominell ränta 

 

Den ränta som tar hänsyn till inflation och är den ränta som 

banker erbjuder. 

Realränta 

 

Den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den 

nominella räntan. 

Tillsynsperiod Period om fyra år för vilken elnätsbolagen får ta ut beslutad 

intäktsram. 

WACC  Weighted Average Cost of Capital (Sv. Viktad kapitalkostnad). 

Metod för att beräkna kalkylräntan för Sveriges elnätsbolag.  
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1. Inledning  

Denna del av uppsatsen ämnar ge en bakgrund till ämnet. Slutligen presenteras studiens syfte 

och frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund 

Vi har haft el i Sverige sedan 1870-talet (Svensk Energi, 2017). Energiföretagen (2017a) hävdar 

att energibranschen sedan dess har varit en viktig drivkraft för den svenska ekonomin. Under 

en tioårsperiod fram till år 2018 har elbranschen investerat cirka 300 miljarder kronor och bidrar 

varje år med omkring 40 miljarder kronor till statskassan i form av skatteintäkter samt 

sysselsätter 30 000 personer i Sverige. Dessa investeringar har bidragit till att Sverige idag är 

ett land med god tillgång på energi och således ett land med välstånd, trots det avlägsna läget 

och de nordliga breddgraderna. Genom elektrifieringen har Sverige gått från ett 

jordbrukssamhälle till ett modernt industrisamhälle (Energiföretagen, 2017a).  

 

Dagens ständigt utvecklande samt expanderande samhälle ställer stora krav på alla 

samhällsstrukturer. Inom byggbranschen prognostiserar Boverket (2016) att det kommer 

behövas 710 000 nya bostäder under perioden 2016 till 2025. Även andra branscher och sektorer 

står inför stora investeringar för att möta framtidens krav. En tillgång som är en nödvändighet 

för dessa verksamheter är tillgången på energi (Energimyndigheten, 2017). 

Energimyndighetens (2017) sammanställning i rapporten “Energiläget 2017” visar att Sveriges 

historiskt största energikällor har varit vattenkraften och kärnkraften. Det framgår också att 

detta är energikällor som är lätta att prognostisera produktionen för och har stor svängmassa 

vilket bidrar till en stabilitet i elnätet. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 

(2016) har vattenkraft väldigt bra reglerbarhet vilket är viktigt för att upprätthålla balansen 

mellan konsumtion och produktion i elsystemet. IVA (2016) belyser att kärnkraften, å andra 

sidan, har en jämn produktionsprofil där mängden genererad elektricitet inte varierar avsevärt 

mycket. Detta medför att kärnkraft är en stabil och säker energikälla (IVA, 2016). Sverige har 

hittills lutat sig på dessa energikällor som är relativt enkla att styra och planera, detta kan dock 

komma att ändras. 

 

Enligt IVA (2016) har icke planerbar elkraft, mestadels vind- och solkraft, under de senaste 

decennierna ökat samtidigt som de mer traditionella elkraftskällorna såsom kärnkraft fasas ut. 
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Detta är också en trend som IVA (2016) antar kommer att fortsätta då Vattenfall samt E.ON. 

planerar att avveckla sin kärnkraft inom de närmsta åren samtidigt som icke planerbar elkraft 

fortsätter att öka. IVA (2016) skriver att resultatet av detta skifte kommer att ställa högre krav 

på elnätet då möjligheten att förutse elproduktionen från dessa intermittenta energikällor är 

begränsad. Vidare hävdar IVA (2016) att elnätet kommer behöva utvecklas ytterligare för att 

tillgodose framtidens krav gällande kapacitet, flexibilitet och effektivitet.  

 

Elnätsverksamhet är ett naturligt monopol, vilket innebär att kunder inte kan välja elnät 

(Energiföretagen, 2017b). Då detta inte ska leda till oskäligt höga elnätspriser för kunderna 

regleras denna marknad (Energiföretagen, 2017b). I Sverige har Energimarknadsinspektionen 

(Ei) fått i uppdrag av regeringen att styra regleringen av elnätsmarknaden (Regeringskansliet, 

2015). Regleringen omfattar stötvis fyraårsperioder och inför varje period sätts en intäktsram, 

ett tak för hur mycket varje enskilt elnätsbolag får fakturera sina elnätskunder (Ei, 2017a). 

Enligt Ei (2017b) har det varit en omstridd fråga gällande hur regleringen av elnätsbolagens 

avkastning bestämts vilket bland annat har lett till omfattande domstolsprocesser. Inför den 

kommande tillsynsperioden från år 2020 till år 2023 har Ei (2017b) föreslagit ett antal 

förändringar gällande regleringen. En av de stora förändringarna gäller just hur elnätsbolagens 

avkastningskrav ska bestämmas, även kallad kalkylränta. Kalkylräntan som beräknas utifrån 

den viktade kapitalkostnaden (WACC1) har stor inverkan på den slutgiltiga intäktsramen 

(Energiföretagen, 2018).  

 

Elnäten kommer troligen spela en central roll i samhällsutvecklingen och för att elnätsbolagen 

ska kunna klara av att möta framtidens krav är det essentiellt att regleringen skapar incitament 

för utveckling genom investeringar i elnäten. Samtidigt krävs en reglering som skyddar 

elnätskunderna mot oskäliga priser på denna monopolmarknad. Det är viktigt att regleringen 

fungerar på ett hållbart sätt, både ur nätägar- och kundperspektiv.  

 

Forskning kring elmarknaden tenderar ofta att analysera monopolverksamheten generellt och 

fokusera på marknadsreglering. Undersökningarna grundar sig bland annat på vad 

implementerandet av olika typer av regleringar skulle få för konsekvenser. Analyser kring 

vilken typ av modell som ska användas för att bestämma intäktsramar finns det också flera av. 

För att tillföra något till detta ämne skiljer sig syftet i denna uppsats från dessa delar av 

                                                
1 Weighted Average Cost of Capital 
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verksamheten och regleringen. I Sverige är användandet av intäktsramar samt WACC-metoden 

allmänt accepterat av de relevanta aktörerna, därför ses dessa aspekter som opåverkbara i denna 

uppsats. Fokus kommer istället att ligga på de upplevda inverkningarna av de nya direktiven 

som Ei presenterat gällande WACC-metoden. Detta har aldrig gjorts i tidigare undersökningar. 

En känslighetsanalys av några av WACC-metodens ingående parametrar ingår i denna 

undersökning. Dessa aspekter av elmarknaden är inte lika utarbetade och är därför intressanta 

att undersöka. Uppsatsens fokus på WACC-metoden motiveras av resultatet från en pilotstudie 

som genomfördes inför arbetet. Resultatet visade att en majoritet av elnätsbolagen ansåg att 

förändringarna gällande WACC-metoden skulle få störst inverkan på deras verksamheter. 

Denna pilotstudie redogörs för i avsnitt 3.1.1.1. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Ei:s föreslagna regeländringar gällande kalkylräntan 

påverkar elnätsbolagen. Uppsatsen ämnar undersöka hur känslig metoden som används är, hur 

regeländringarna upplevs påverka elnätsbolagens investeringar och hur regleringen överlag 

upplevs fungera. Fokus kommer att ligga på WACC-metoden som används för att bestämma 

storleken på kalkylräntan. Denna är densamma för samtliga elnätsbolag. Uppsatsen kommer att 

behandla hur känslig metoden är vid förändring av parametrarna skattesats, riskfri ränta, 

aktiemarknadsriskpremie, kreditriskpremie, inflationsförväntningar och särskild riskpremie. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

▪ Hur är WACC-metoden uppbyggd avseende känslighet av de ingående parametrarna 

skattesats, riskfri ränta, aktiemarknadsriskpremie, kreditriskpremie, 

inflationsförväntningar och särskild riskpremie?  

▪ Hur upplevs de nya reglerna kring WACC-metoden påverka elnätsbolagen utifrån ett 

investeringsperspektiv?  

▪ Hur väl upplevs regleringen gällande elnätsbolagens avkastning fungera? 
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2. Teori 

Avsnittet inleds med en teoretisk bakgrund som avser att introducera och ge förståelse för 

ämnet. Därefter följer en genomgång av teoretiskt material vars syfte är att möjliggöra 

utförandet av en analys kring de ämnen som studeras. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning över den teori som tagits upp.  

2.1 Teoretisk bakgrund 

Under de senaste decennierna har mer distribuerad förnyelsebar generering implementerats i 

elnätet (Corneli och Kihm, 2016). Sådan generering är bland annat solcellsanläggningar på 

bostäder och kommersiella fastigheter vilket skapar möjligheten att bli självförsörjande och 

oberoende av elnätet. Cornelli och Kihm (2016) undersökte om en större implementering av 

sådan generering kan leda till att det naturliga monopolet upplöses då det kan vara billigare att 

producera elen själv. Deras slutsats är att elnätet kommer behövas och att det naturliga 

monopolet kommer att kvarstå även om en stor del distribuerad generering implementeras. 

Kvarstår det naturliga monopolet kommer en fungerande reglering av elnätspriset att behövas 

säger Cornelli och Kihm (2016). 

 

Enligt Solver och Söder (2014) kan en för tuff reglering motverka elnätsbolagens vilja att 

investera i elnäten på grund av att vinstmarginalen för elnätsverksamheten blir för låg. Solver 

och Söder (2014) menar att prestationsreglering kan göra elnätsbolagen mindre benägna att 

investera i elnäten, detta då prestationsbaserad reglering ger företagen incitament att vara 

kostnadseffektiva och därigenom också minimera utgifter och således investeringar. Liknande 

resonemang tar även Jamasb och Pollitt (2008) upp.  

2.2 Naturligt monopol 

Ett naturligt monopol definierar Perloff (2012) som något som uppstår då en aktör kan 

tillfredsställa allt behov av en produkt eller tjänst till en lägre kostnad än om flera aktörer 

konkurrerar om kunderna. Inom dessa marknader brukar staten tillåta monopolrättigheter till 

företag för att förhindra företagen i fråga att ta ut för höga priser (Perloff, 2012). 

 

Naturliga monopol på elnätsmarknaden förekommer i flertalet länder i Europa (European 

Commission, 2015). Problem som existerar på den svenska marknaden kan därför också 
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existera på andra länders elnätsmarknad. Hur denna reglering ska genomföras råder det delade 

meningar om. Kleit (Kleit och Rose, 2016), professor inom energi- och miljöekonomi vid 

Pennsylvania State University, anser att en fullständig avreglering av elnätsmarknaden är att 

föredra framför en reglerad marknad. Han grundar sina argument på att en fri marknad främjar 

utveckling. Rose (Kleit och Rose, 2016), doktor inom nationalekonomi vid Michigan State 

University, är av en annan åsikt. Han menar att reglering krävs för att kontrollera och hålla nere 

elnätspriserna då detta ger upphov till nöjdare kunder.  

2.3 Reglering 

2.3.1 Statlig reglering 

Stigler (1971) skriver att staten genom sin makt antingen kan vara en möjlig tillgång eller ett 

hot för varje industrisektor i samhället. Han hävdar att staten ofta utövat denna makt för att 

selektivt hjälpa eller skada industrier. Gällande regleringar hävdar Stigler (1971) att de kan 

uppkomma på två olika sätt, antingen genom önskan från industrin eller genom påtvingning 

från staten. Stigler (1971) menar att reglering allt som oftast är önskvärt av den berörda 

industrin samt att regleringen är utformad och arbetar för industrins bästa. Användandet av 

licenser för verksamheter är ett exempel som Stigler (1971) tar upp på en typ av reglering som 

ska förbättra de ekonomiska förutsättningarna för en grupp. Detta bland annat genom att på ett 

effektivt sätt förhindra att nya aktörer kliver in på en marknad.  

 

Bergman (2002) hävdar att en förutsättning för en lyckad reglering är en stark och självständig 

regleringsmyndighet. Att regleringsmyndigheterna är självständiga betyder i detta fall att de 

inte är styrda av staten, statens makt är istället delegerad till myndigheten i fråga (Bergman, 

2002). Bergman (2002) lyfter en tydlig fördel med delegeringen, nämligen att regleringen blir 

mer långsiktig än om politiker varit ansvariga. Han menar att politiker måste vara mer 

kortsiktiga i sitt tänkande och kan behöva ta hänsyn till väljar- och intressegrupper. De politiska 

beslutsfattarna bestämmer dock ramarna som myndigheten får agera inom och kan genom 

politiska beslut indirekt styra regleringsmyndigheterna (Bergman, 2002). Bergman (2002) 

skriver att regleringsmyndighetens huvudsakliga uppgift är att övervaka och se till att 

regelverket för verksamheten i fråga följs. Bergman (2002) nämner nätverksindustrier speciellt 

och menar att det krävs specialiserad kompetens från regleringsmyndigheternas sida i dessa 

verksamheter då de ofta är komplexa.  
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Perloff (2012) diskuterar också reglering men fokuserar på reglering av monopolmarknader. 

Perloff (2012) skriver att staten i vissa fall kan välja att reducera eller eliminera 

monopolmarknader så att aktörerna på marknaden inte får för mycket makt. Flera stater väljer 

att reglera monopol direkt, ofta de allmännyttiga tjänsterna som är skapade av staten själv. Detta 

kan göras genom att skapa lagar som förhindrar företag att driva ut andra företag från 

marknaden. Staten kan också välja att förstöra en monopolmarknad genom att dela upp en stor 

aktör i flera mindre (Perloff, 2012).  

2.3.2 Regleringsmisslyckanden 

Det finns fall då regleringar av marknader inte har gett upphov till effektiviseringar eller lägre 

kostnader (Bergman, 2002). Bergman (2002), författare för Expertgruppen för Studier i 

Offentlig ekonomi (ESO) som är en självständig kommitté under Finansdepartementet, 

behandlar regleringsmisslyckanden. Bergman (2002) beskriver att det finns fyra skäl till varför 

regleringar misslyckas:  

i. Bristande kostnadskontroll 

ii. Regulatory risk 

iii. Regulatory capture 

iv. Direkta regleringskostnader 

2.3.2.1 Bristande kostnadskontroll 

Bergman (2002) skriver att den aktör som reglerar en marknad måste ha tillgång till all 

information som finns på marknaden för att uppnå regleringens syfte och mål. Vidare skriver 

Bergman (2002) att verkligheten däremot ser annorlunda ut på grund av att de myndigheter som 

reglerar marknaden inte har all marknadsinformation vilket leder till att regleringen inte får 

optimal inverkan. Denna informationsbrist hos ena parten, även kallad asymmetrisk 

information, leder till brister i regelverk och övervakning av marknaden (Bergman, 2002). 

Bergman (2002) menar att effekterna av denna asymmetriska information kan leda till 

försvagande av företagens incitament att hålla ner kostnaderna, vilket leder till höjd prisnivå. 

Med andra ord tenderar kostnadskontrollen på reglerade marknader att bli alltför svag 

(Bergman, 2002). 
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2.3.2.2 Regulatory risk 

Regulatory risk är ett problem som kan uppstå på reglerade marknader vilket grundar sig i en 

opportunism från regleraren och innebär att företagens investeringsincitament undermineras 

(Bergman, 2002). Bergman (2002) skriver att ett företag genomför investeringar ifall det är 

möjligt att beräkna en rimlig riskkompenserad avkastning vilket förutsätter att den reglerande 

myndigheten tillåter en rimligt hög prisnivå för företaget likväl för konsumenterna. Vidare tar 

Bergman (2002) upp att ett företags position försvagas som konsekvens av en investering då de 

delvis eller helt är irreversibla. Skulle företaget lägga ner skulle därför enbart delar av 

investeringskostnaden vara möjlig att omsätta menar Bergman (2002).  

 

Bergman (2002) hävdar att det är angeläget att ett företag inte utsätts för regulatory risk ur 

rättvisesynpunkt men än viktigare på grund av de dynamiska effekterna som kan uppstå. 

Slutligen skriver Bergman (2002) att ifall företagen berövas vinsten kopplad till att genomföra 

en investering leder det till att incitamenten att genomföra dem försämras, vilket kan bromsa 

branschens utveckling. Perloff (2012) tar upp liknande resonemang i sin diskussion kring varför 

stater kan misslyckas med reglering av monopol. Han lyfter dock också upp att ett för högt 

pristak kan leda till problem.  

2.3.2.3 Regulatory capture 

Med regulatory capture menas att de personer som arbetar på regleringsmyndigheter eller de 

politiker som upprättar lagar inte alltid arbetar för samhällets intresse (Bergman, 2002). 

Regulatory capture kan, enligt Bergman (2002), dels bero på bristande kunskap men också på 

egenintressen som hämmar bästa möjliga reglering. Bergman (2002) tar upp exemplet att 

personalen på regleringsmyndigheten framtida karriärmöjligheter kan gynnas av att hålla sig 

väl med företagen som ska regleras. Politiker kan även välja att tillfredsställa intressegrupper 

med starka åsikter snarare än den allmänna opinionen, vilket därför sker på bekostnad av 

allmännyttan skriver Bergman (2002). Liknande resonemang för även Perloff (2012).  

2.3.2.4 Direkta regleringskostnader 

Direkta regleringskostnader innebär kostnader kopplade till reglering, övervakning och 

informationshämtning (Bergman, 2002). Regleringskostnader är ett problem för företagen som 

regleras likväl för myndigheterna som reglerar marknaden menar Bergman (2002). Detta därför 

att det krävs branschkännedom samt informationsinhämtning för att minimera felaktig reglering 

vilket innebär att personal behöver tillsättas från båda aktörers sida. Av denna anledning är det 
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svårare för mindre aktörer på en marknad att täcka regleringskostnader då de förhållandevis 

utgör en större kostnad än för stora aktörer skriver Bergman (2002). 

2.4 Investeringar 

Wramsby och Österlund (2003) definierar en investering som att en aktör (organisation, 

privatperson eller företag) avstår konsumtionsutrymme idag för att få ett större 

konsumtionsutrymme längre fram i tiden. Enligt Wramsby och Österlund (2003) är det i 

majoriteten av fallen svårt att förutspå lönsamheten av en investering. Detta grundar sig i 

svårigheterna med att uppskatta framtida efterfrågan och utbud samt förutse utbetalningar och 

inbetalningar (Wramsby och Österlund, 2003). På grund av detta hävdar Wramsby och 

Österlund (2003) att företag bör vilja investera stegvis och ha möjligheten att avbryta 

investeringen eller transformera den till något annat ifall positiva betalningsströmmar uteblir.  

 

Wramsby och Österlund (2003) tar upp två typer av investeringar som frekvent förknippas med 

lyckosamma förväntningar på framtiden; nyinvesteringar och reinvesteringar. Dessa 

förväntningar menar Wramsby och Österlund (2003) kommer från att aktören, oftast företaget, 

bedömt att det i framtiden kommer finnas en efterfrågan på en viss sorts tjänst eller produkt. 

Svårigheterna med detta skriver de är att uppskatta storleken på denna efterfrågan samt bedöma 

riskerna och osäkerheten associerat med investeringen. Dessa bedömningar grundar sig allt som 

oftast på marknadsanalyser som kan vara djupgående i varierande grad (Wramsby och 

Österlund, 2003). Analyserna, menar Wramsby och Österlund (2003), bör utmynna i ett 

förväntat försäljningspris och en förväntad volym på försäljningen över tiden då det är 

kombinationen av priset och volymen som genererar positiva betalningsströmmar vilket 

fungerar som incitamentet till investeringen. Wramsby och Österlund (2003) skriver att när 

företag utvärderar olika investeringsalternativ är det viktigt att de inte enbart baserar beslutet 

på kvantitativ ekonomisk information. De bör också ta hänsyn till teknisk information som 

kvalitet och prestanda samt kvalitativ information som produktionsmetoder och flexibilitet. Det 

är inte bara intäktssidan som måste analyseras när det kommer till investeringar, företagen 

måste också utvärdera kostnadssidan vilket de enligt Wramsby och Österlund (2003) i regel har 

lättare för då de har större kunskap om sina egna kostnader.  
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2.4.1 Irreversibla investeringar 

Mikael Runsten (2018), ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, diskuterar 

elnätsmarknaden och regleringen av den med fokus på avkastningen vid ett webinarium 

anordnat av Energiföretagen. Runsten (2018) resonerar kring huruvida den modell som används 

vid bestämmandet av elnätsbolagens avkastning fångar upp alla risker som finns i branschen. 

Enligt Runsten (2018) tar WACC-metoden inte hänsyn till den risk som tillkommer med den 

långsiktighet som finns vid investeringarna. Det faktum att elnäten ska hålla i 60 år och att 

investeringar i elnät är irreversibla menar Runsten (2018) ger en förhöjd risk. Irreversibel i detta 

fall betyder att elnäten ej kan modifieras för att uppfylla något annat syfte, det finns inte mycket 

annat de kan göra än att just överföra elektricitet. Runsten (2018) avslutar sitt föredrag med att 

påpeka att som reglermodellen är utformad för tillfället tas inte den förhöjda risken som en 

irreversibel långsiktig investering ger i beaktning.  

 

Irreversibla investeringar som fenomen diskuteras av Chirinko och Schaller (2009). Chirinko 

och Schaller (2009) skriver att då kapitalvaror är specialiserade eller branschspecifika kan det 

vara omöjligt eller väldigt kostsamt att annullera en investering, det vill säga investeringar i 

dessa kapitalvaror ses som irreversibla investeringar. Investeringar i elnät av elnätsbolag är ett 

tydligt exempel på just branschspecifika investeringar, vilket leder till att elnätsinvesteringar 

enligt denna syn klassas som irreversibla investeringar. Chirinko och Schaller (2009) hävdar att 

det tydligaste resultatet av att investeringar är irreversibla är att företag blir motvilliga att 

investera. De lyfter också upp att osäkerhet påverkar investeringar negativt och att denna 

påverkan blir större vid irreversibla investeringar då det finns begränsade marknader för 

återförsäljning. Chirinko och Schaller (2009) tar upp fyra karaktärsdrag hos en marknad som 

påverkar irreversibiliteten. Chirinko och Schaller (2009) poängterar att det kan räcka med ett 

av dessa fyra karaktärsdrag hos marknaden för att irreversibilitet ska spela en stor roll. Om 

flertalet av karaktärsdragen existerar kommer irreversibiliteten bli ännu mer framträdande. 

Dessa fyra karaktärsdrag är: 

i. Tillgången har en begränsad andrahandsmarknad 

ii. Tillgången har en låg avskrivningstakt 

iii. Hög osäkerhet om efterfrågan föreligger 

iv. Risk finns för en branschgemensam chock 
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2.4.1.1 Tillgången har en begränsad andrahandsmarknad  

Chirinko och Schaller (2009) hävdar att det måste vara problematiskt för företag att återförsälja 

tidigare anskaffade kapitalvaror för att problemet med irreversibilitet ska uppkomma. 

Problematiskt i denna mening syftar på att det är antingen omöjligt att återförsälja eller att det 

är en för stor skillnad mellan anförskaffningspriset och återförsäljningspriset.  

2.4.1.2 Tillgången har en låg avskrivningstakt 

Chirinko och Schaller (2009) lyfter även upp ett karaktärsdrag kopplat till avskrivningar. De 

säger att om företag finner sig själva i en position där de har kapital i överflöd men det inte är 

ekonomiskt hållbart att sälja kapitalet så är avskrivningar det enda som kan reducera 

kapitalresurserna. Branscher där avskrivningstiderna är långa begränsar kraftigt denna 

möjlighet enligt Chirinko och Schaller (2009).  

2.4.1.3 Hög osäkerhet om efterfrågan föreligger  

I sin studie definierar Chirinko och Schaller (2009) osäkerhet som variansen på efterfrågan. 

Effekten av irreversibiltet på investeringar ökar med ökande osäkerhet menar Chirinko och 

Schaller (2009).  

2.4.1.4 Risk finns för en branschgemensam chock  

Chirinko och Schaller (2009) skriver att ofördelaktiga chocker i regel gör företag mindre 

positivt inställda till investeringar. Chirinko och Schaller (2009) säger att irreversibilitet är mer 

kopplat till branschgemensamma chocker snarare än enskilda aktörer. Detta eftersom en 

branschgemensam chock ökar risken för att företag kan tvingas hantera noll eller negativa 

investeringar tillsammans med driftkostnaderna kopplade till verksamheten.  

2.5 WACC 

Begreppet WACC är välkänt inom ekonomistyrning och är en vedertagen metod vid beräkning 

av organisationers och företags kalkylränta. Mycket forskning har gjorts om WACC-metoden 

vilket bör ha lett till konsensus gällande utformandet av metoden samt de ingående 

parametrarna, detta är däremot inte fallet. Mian och Vélez-Pareja (2007) skriver att trots att 

konceptet med en kalkylränta representerad av WACC-metoden funnits i dryga 50 år så är 

metoden lätt att misstolka och använda på fel sätt. Mian och Vélez-Pareja (2007) skriver att det 

existerar flera olika versioner av WACC-formler där varje alternativ är specifikt utformat för 



11 

 

ett visst ändamål. Därför kan det leda till stora fel i uppskattningarna av kalkylräntan om man 

enbart använder den klassiska WACC-beräkningen. Mian och Vélez-Pareja (2007) skriver 

också att det är av yttersta vikt att WACC-beräkningens utförande sker på korrekt sätt. De 

uppmärksammar att detta kan låta trivialt men poängterar att flertalet erfarna analytiker gjort 

just detta misstag.  

 

Cambini och Rondi (2009) diskuterar WACC i relation till incitamentsreglering som Ei 

tillämpar. De diskuterar även investeringar från empiriska data gällande europeiska elnät. 

Cambini och Rondis (2009) resultat visar på att investeringstakten är högre om 

incitamentsreglering tillämpas snarare än avkastningsbaserad reglering. De fann också att 

företag under incitamentsreglering är väldigt känsliga för storleken och volatiliteten på 

kalkylräntan. Känslighet gentemot storleken på kalkylräntan tar även Bergerland, Hilber och 

Wallnerström (2015) upp. Författarna skriver att en av de mest bidragande faktorerna till 

osäkerheten på elnätsmarknaden för elnätsbolagen är storleken på kalkylräntan.  

2.6 Uppsummering av teoretisk bas för undersökningen 

Elnätsverksamhet är i grunden ett naturligt monopol och behöver därför regleras. Reglering av 

verksamheter kan utformas på olika sätt. På den svenska elnätsmarknaden är det Ei på uppdrag 

av regeringen som reglerar marknaden. Regleringen har stor inverkan på elnätsbolagens 

verksamheter och potentiellt misslyckande av reglering kan därför få allvarliga konsekvenser 

vilket i slutändan påverkar elnätskunderna. Om elnätsbolagen inte regleras tufft nog så kan 

elnätskunderna bli tvingade att betala orimligt höga elnätsavgifter. Vid för tuff reglering kan 

kvalitén på elnäten försämras på grund av minskade intäkter för elnätsbolagen och således 

mindre investeringar i elnäten. En central del med investeringar i elnät är att de i grunden är 

irreversibla investeringar. Detta bidrar till en ökad osäkerhet som i kombination med otydlig 

reglering, framförallt kring beräkning av kalkylräntan med WACC-metoden, försämrar 

elnätsbolagens investeringsvilja.  
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3. Metod 

Avsnittet presenterar hur undersökningen genomförts för att besvara dess syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis presenteras studiens forskningsdesign. Därefter följer en 

redogörelse av och motivering till studiens urval samt metod för datainsamling presenteras. 

Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens validitet. 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Förstudie 

Inför denna rapport genomfördes en förstudie för att erhålla en bred bild över regleringen av 

den svenska elnätsverksamheten. En del i denna förstudie innefattade läsning och genomgång 

av relevanta myndighetsrapporter från Ei och Energimyndigheten samt forskning kopplat till 

elnätsreglering. Även remissvar från elnätsbolagen gällande de föreslagna regeländringarna 

studerades. En pilotintervju med Jämtkraft Elnät AB2 genomfördes också i ett tidigt skede för 

att få deras syn på och tankar kring ämnet. En mer djupgående intervju med syfte att tydliggöra 

vad arbetet innebar genomfördes senare i samband med ett möte på plats på Jämtkrafts 

huvudkontor i Östersund.  

3.1.1.1 Pilotstudie 

För att få en överblick över elnätsbolagens syn på de nya förslagen inför tillsynsperioden 2020–

2023 genomfördes en pilotstudie som kan liknas med en enkätundersökning. Elnätsbolag med 

mailadresser på sina hemsidor mejlades för att få reda på vilken av de föreslagna 

regeländringarna som de ansåg skulle få störst inverkan på deras verksamhet, utrymme gavs 

även för respondenterna att utveckla sina svar och nämna fler regeländringar som skulle påverka 

deras verksamhet. Saunders et al. (2016) skriver att enkätundersökningar passar för att besvara 

frågor som: “vad?”, “vem?” och “var?”, vilket ytterligare motiverar valet av en 

enkätundersökning i denna studie då målet var att få reda på just vilken av de föreslagna 

regeländringarna som skulle få störst inverkan på respondentens verksamhet. Saunders et al. 

(2016) nämner också att enkätstudier är passande för att på ett ekonomiskt sätt samla in data 

från en stor population för att jämföra svaren från olika aktörer. Resultatet av pilotstudien är 

                                                
2 Hädanefter kallat Jämtkraft 
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sammanställt i Tabell 1. För en sammanställning över vilka elnätsbolag som deltog i studien, 

se Bilaga A.  

 

Tabell 1. Sammanställning av pilotstudien innehållande de tre mest förekommande svaren 

samt andel oinsatta. 

Elnätsbolag i Sverige  170 3 

Kontaktade elnätsbolag 142 (84%) 

Antal svar 47 

Andel oinsatta i Ei R2017:7 21 % 

Andel regeländring A4 (Oinsatta borträknade) 18 % 

Andel regeländring B5 (Oinsatta borträknade) 5 % 

Andel regeländring gällande WACC-metoden (Oinsatta borträknade) 95 % 

 

Efter genomförd pilotstudie valdes WACC-metoden som inriktning i studien då en klar 

majoritet av elnätsbolagen såg de förändrade reglerna kring WACC-metoden som den enskilda 

förändring som kommer få störst inverkan på deras verksamhet. Det går att ställa sig frågande 

inför trovärdigheten i pilotstudien på grund av svarsfrekvensen då endast 47 stycken elnätsbolag 

av totalt 142 besvarade frågan. En bättre svarsfrekvens hade naturligtvis varit önskvärt men då 

en sådan överväldigande majoritet ändå svarade WACC anser författarna att resultatet är 

generaliserbart för alla elnätsbolags åsikt i frågan.  

 

Då pilotstudien resulterade i många mejlsvar av varierande omfattning krävdes bearbetning av 

informationen på två olika sätt. Eftersom grundsyftet var att få svar på vad som får mest 

inverkan på verksamheten dokumenterades detta i ett separat dokument i Excel för att få en 

tydlig och komprimerad översikt. Excel gjorde det även möjligt att utföra de beräkningar som 

krävdes för sammanställningen presenterad i Tabell 1. I de fall där företagen svarade mer 

utvecklat kring regleringen i allmänhet och de nya förslagen sammanställdes detta i ett Word-

dokument för att enkelt kunna gå tillbaka och se de olika respondenternas åsikter.  

                                                
3 (Önnegren, 2018) 
4 Förändring gällande 38-års regeln 
5 Förändring gällande överrullning 
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3.1.2 Utformning av huvudstudie 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar krävs inslag av kvalitativa och kvantitativa 

metoder, en samverkande mixad metod är därför att föredra enligt Saunders et al. (2016). Detta 

medför att resultaten från de olika delarna kan ge rikare och mer omfattande svar på 

frågeställningarna jämfört med om bara en metod använts (Saunders et al., 2016). Eftersom två 

av uppsatsens frågeställningar är av utredande karaktär lämpar sig enligt Bryman och Bell 

(2013) samt Saunders et al. (2016) en kvalitativ undersökning. För att besvara dessa 

frågeställningar kommer ett respondentföretag, nämligen Jämtkraft, att användas för att ge 

nödvändig kunskap. Även ytterligare elnätsbolags åsikter kommer användas. 

Frågeställningarna har även inslag av information i form av siffror som kräver bearbetning för 

att göra dem användbara, vid känslighetsanalys av WACC-metoden, vilket motiverar 

användning av kvantitativ metod enligt Saunders et al. (2016).  

 

Valet att fokusera på elnätsbolagen är nödvändigt då uppsatsen ämnar undersöka upplevd 

inverkan av Ei:s nya direktiv gällande WACC-metoden på just dessa. Ei:s nya direktiv gällande 

WACC-metoden kommer att upplevas annorlunda från företag till företag på grund av dess 

storlek och verksamhetsstrategier. Därför kommer material kopplat till upplevd inverkan 

hämtas från flera olika elnätsbolag för att på så sätt få en mer övergripande bild av hur 

elnätsbolagen upplever de nya förslagen. För att även få regleringsmyndighetens upplevda syn 

på regleringen och investeringar tas kontakt med Ei. Detta då det är intressant att se hur de 

tänker kring regleringen, hur de tagit fram de nya förslagen och hur de ser på elnätsbolagens 

verksamheter.  

3.1.2.1 Respondentföretagets roll 

Vi valde att avgränsa urvalsgruppen för respondentföretag till medelstora eller stora elnätsbolag 

då resultaten från en sådan undersökning skulle ha större vikt än om samma undersökning 

gjordes på ett väldigt litet elnätsbolag. Valet av Jämtkraft som respondentföretag grundades i 

att de är ett traditionellt elbolag vilket innebär att de producerar egen el, distribuerar el samt 

handlar med el på elbörsen (Mohlin och Sedin, 2018). Bolaget har elnät i norra delarna av 

Jämtland som omfattar stad, glesbygd och fjällområden vilket ger ett mer generellt och 

representativt elnät jämfört med om endast ett av nämnda områden innefattats, däremot saknas 

kust (Mohlin och Sedin, 2018). Jämtkrafts ägarstruktur, det vill säga att de är kommunägda, 

motiverar också valet av respondentföretag då majoriteten av elnätsbolagen är just 
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kommunägda (Önnegren, 2018). Jämtkraft bedriver både lokalnät- och regionnätverksamhet 

vilket gör att de kan tala för både lokalnätsägare samt regionnätsägare (Mohlin och Sedin, 

2018). Respondensföretagets uppgift i denna uppsats har varit att bidra med information och 

kunskap som varit nödvändigt för genomförandet av studien. Respondensföretaget har hjälpt 

författarna att förstå ämnet för att sedan kunna utforma en studie kring ämnet i fråga.  

3.2 Datainsamling 

Med utgångspunkten i den forskningsdesign som presenterats ovan anses personliga intervjuer, 

i den mån de är möjliga, vara den lämpligaste formen för informationsinsamling. Personliga 

intervjuer ger möjlighet att föra ett samtal med respondenten för att på så sätt förminska risken 

för missförstånd samt förstå dennes tankar kring ämnet (Bryman och Bell, 2013). Saunders et 

al. (2016) skriver att personliga intervjuer även kan öppna författarnas ögon för nya 

infallsvinklar kring ämnet. Då frågeställningarna delvis är av kvalitativ typ är en 

semistrukturerad intervjuteknik att föredra enligt Saunders et al. (2016), detta intygar även 

Bryman och Bell (2013). Denna teknik underlättar för en mer öppen diskussion kring ämnet i 

fråga och kan ge respondenten mer utrymme för sina svar och tankar. Saunders et al. (2016) 

fortsätter med att förklara ytterligare fördelar med denna intervjuteknik såsom att den möjliggör 

ställandet av följdfrågor samt djupare diskussioner kring ämnet, i detta fall regleringen av 

elnätsmarknaden. Dessa aspekter tar även Bryman och Bell (2013) upp. Saunders et al. (2016) 

skriver också att semistrukturerade intervjuer är fördelaktiga när frågor är komplexa och öppna 

för tolkning. Datainsamlingen kopplad till den kvantitativa delen kommer till största del från 

respondentföretaget Jämtkraft och personer på företaget som anses ha kunskap inom detta. 

Kompletterande data kring ingående parametrar i WACC-beräkningen kommer att hämtas från 

relevanta källor, till exempel så hämtas data från Riksbanken gällande 10-åriga statsobligationer 

(SE GVB 10Y) för att bestämma den riskfria räntan.  

 

För att undersöka vad olika elnätsbolag har för åsikt kring regleringen i allmänhet och de nya 

förslagen genomfördes telefonintervjuer med två elnätsbolag utöver respondentföretaget. Detta 

för att minska risken för att uppsatsen blir vinklad, i enlighet med Merriam (1993). Dessa valdes 

till Vattenfall Elnät AB6 och Ale El ekonomisk förening7 (ek. för.) för att tillsammans med 

respondentföretaget Jämtkraft ge en diversifierad bild av elnätsbolagens syn på regleringen. 

                                                
6 Hädanefter kallat Vattenfall 
7 Hädanefter kallat Ale El 
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Motiveringen till valet av dessa bolag utgår från deras ägarstruktur där Vattenfall är ett statligt 

ägt aktiebolag, Ale El är ägt av sina medlemmar och Jämtkraft är ett kommunägt elnätsbolag. 

Alltså representerar urvalet alla typer av ägarstrukturer som finns hos de svenska elnätsbolagen, 

vilket är intressant för att se ifall ägarstrukturen medför olika åsikter kring regleringen och de 

nya förslagen. En telefonintervju hölls även med en representant från Ei, Mattias Önnegren 

analytiker vid Ei, som var med och utformade de föreslagna regeländringarna gällande WACC-

metoden. Samtliga telefonintervjuer var semistrukturerade för att hålla intervjun inom ramen 

för uppsatsens ämne, det vill säga elnätsreglering och WACC-metoden, men också tillåta 

respondenten att dela med sig av sina tankar i stort kring ämnet. Se Tabell 2 för en 

sammanställning av telefonintervjuerna samt Bilaga B, Bilaga C och Bilaga D för tillhörande 

intervjufrågor.  

 

Tabell 2. Sammanställning av telefonintervjuer. 

Respondent(er) Företag/Myndighet Position Datum Varaktighet 

Stefan Brandt Ale El vd 2018-03-01 30 min 

Thorstein Watne 

Tomas Malmström 

Vattenfall  Affärsstrateg, 

Affärsstrateg 

2018-03-05 45 min 

Mattias Önnegren Ei Analytiker 2018-03-14 40 min 

 

Författarna tog även del av ett webinarium anordnat av Energiföretagen kring konsekvenserna 

av de föreslagna regeländringarna som Ei föreslagit. Energiföretagen (2018) är en 

branschorganisation vars medlemsantal är nära 400 och inkluderar företag som distribuerar, 

producerar, säljer och lagrar energi. Närvarande på webinariet var representanter från flera olika 

elnätsbolag med varierande storlek och ägarstruktur, forskare, Ei samt representanter från 

kommuner i Sverige. Vid webinariet delade elnätsbolagen samt Ei med sig av sina tankar kring 

de föreslagna regeländringarna. En väsentlig del av uppsatsens empiriska material kring hur 

regleringen upplevs är baserad på information från detta webinarium samt de intervjuer som 

genomförts. 

 

Kontakten med respondentföretaget Jämtkraft har, förutom kontinuerlig mailkontakt, bestått av 

ett antal möten och intervjuer. Se Tabell 3 för en sammanställning av dessa intervjuer. Intervjun 

som tog plats 2018-01-12 var semistrukturerad med samma motivering som presenterats för 

intervjuerna ovan. Se Bilaga E för intervjufrågorna tillhörande denna intervju. Telefonintervjun 
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som genomfördes 2018-01-18 bestod av en genomgång av Jämtkrafts egna WACC-

beräkningar. Respondenterna tilläts gå igenom och redogöra för alla ingående parametrar, hur 

de bestäms och vad de används till. Intervjun 2018-01-18 genomfördes som en ostrukturerad 

intervju. Syftet med intervjun var att författarna skulle få en ökad förståelse för WACC-

beräkningar och parametersättning. Med detta syfte i åtanke passade en öppen intervjuteknik 

bra. Intervjun 2018-02-15 var strukturerad med syfte att gå in i mer detalj på ett antal av 

parametrarna i WACC-beräkning. Se Bilaga F för intervjufrågorna till denna intervju. Intervjun 

2018-03-28 var semistrukturerad med fokus på vilken upplevd inverkan de nya 

regleringsförslagen kopplade till WACC-metoden skulle få på Jämtkraft, se Bilaga G för 

intervjufrågor.  

 

Tabell 3. Sammanställning av intervjuer med respondentföretaget Jämtkraft. 

Respondenter Typ Position Datum Varaktighet 

Joel Mohlin 

Stefan Stambej 

Gruppintervju/ 

Studiebesök 

Ekonom, 

Avdelningschef Elnät 

2018-01-12 240 min 

Joel Mohlin 

Jens Skoglund 

Per Lundström 

 

Telefonintervju Ekonom, 

Riskcontroller, 

Ansvarig Treasury, 

Riskhantering och 

Strategier 

2018-01-18 60 min 

Joel Mohlin 

Jens Skoglund 

Per Lundström 

 

Gruppintervju Ekonom, 

Riskcontroller, 

Ansvarig Treasury, 

Riskhantering och 

Strategier 

2018-02-15 40 min 

Joel Mohlin 

Stefan Sedin 

Gruppintervju Ekonom,  

Chef för Jämtkraft 

Elnät 

2018-03-28 100 min 

 

Samtliga intervjuer med respondentföretaget genomfördes som gruppintervjuer. Bryman och 

Bell (2013) tar upp att gruppintervjuer kan resultera i mer informationsutvinning då flera 

respondenter närvarat. Angående semistrukturerade intervjuer tar Saunders et al. (2016) upp ett 

antal svagheter med denna intervjuteknik som bland annat trovärdigheten i den data som 

samlats från intervjuer och informationens generaliserbarhet. Gällande trovärdighetsaspekten 

nämner Saunders et al. (2016) bland annat att man genom att undersöka frågor från olika vinklar 

kan uppnå en hög trovärdighet i sin insamlade data. I denna studie uppnås olika synvinklar på 
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samma ämne genom intervjuer med ett antal elnätsbolag samt Ei då dessa två aktörer får ses 

som två motparter i denna studies undersökning. Gällande telefonintervjuer nämner Saunders 

et al. (2016) tillgänglighet, snabbhet och kostnad som exempel på fördelar. Dessa spelar en 

tydlig roll i telefonintervjun som genomfördes med Ale El. Ale El:s nätområde är beläget strax 

norr om Göteborg, en intervju på plats hade därför inneburit en lång resväg då författarna 

huvudsakligen arbetar i Uppsala. Eftersom en intervju på plats då innebar ett antal nackdelar 

som kostnader och en potentiell längre väntetid tills intervjun kunde ta plats valde författarna 

att genomföra en telefonintervju. Saunders et al. (2016) tar upp en tydlig nackdel med 

telefonintervjuer, nämligen att det blir svårt att etablera en relation med respondenten. 

Inkluderat i detta är svårigheten att uppfatta icke-verbala signaler. Saunders et al. (2016) tar 

också upp att flera forskare som använt sig av semistrukturerade telefonintervjuer rapporterar 

lyckade resultat. Dessa forskare tar upp flera fördelar med telefonintervjuer som att samtalen 

till en större grad hålls inom ramen för intervjuns syfte och att respondenter är mer positivt 

inställda till telefonintervjuer än inför personliga intervjuer.  

3.3 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har utförts på sex av WACC-metodens ingående parametrar. Dessa 

parametrar är skattesats (t), riskfri ränta (𝑟𝑓), aktiemarknadsriskpremie (MRP), 

kreditriskpremie (CR), inflationsförväntningar (I) och särskild riskpremie (𝜀). Valet av dessa 

parametrar grundar sig i Ei:s förslag att först prognostisera värdena på dessa parametrar inför 

tillsynsperioden för att sedan ersätta dem med de faktiska värden efter tillsynsperiodens slut. 

Det är därför av intresse att se vilken inverkan förändringar på dessa parametrar skulle få på 

den slutgiltiga kalkylräntan. Utgångspunkten för känslighetsanalysen är att en av variablerna 

kommer att varieras - ceteris paribus. Detta för att se den enskilda parameterns inverkan på den 

totala storleken på kalkylräntan. Vilka spann som är rimliga att variera parametrarna inom tas 

fram i samråd med respondentföretaget Jämtkraft. En genomgång av WACC-beräkningen finns 

i avsnitt 4.3.1 och en mer djupgående förklaring av samtliga ingående parametrar i Bilaga H.  

3.4 Metoddiskussion 

Förutom intervjuer har uppsatsens empiriska underlag hämtats från tidskrifter, webbplatser 

samt myndighetsrapporter från bland annat Ei. Böckerna har använts i syfte att ge överblick 

över begrepp. Detta användandet av böcker som uppslagsverk stöds av Saunders et al. (2016). 

De webbplatser som används görs så i syfte att påvisa teoretisk samt praktisk relevans för 
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studien, de används därför inte som kärnmaterial i uppsatsen. Detta användande av webbplatser 

anser Saunders et al. (2016) vara acceptabel så länge författaren är medveten om den potentiella 

bristfälliga trovärdigheten i informationen som presenteras på webbplatser. Trovärdigheten hos 

myndighetsrapporterna anses vara odiskutabel, detta i enlighet med Saunders et al. (2016).  

 

För att minimera misstolkning av intervjuerna har båda författarna medverkat vid intervjuerna 

och kan då tolka kroppsspråk samt tonläge. Att vara medveten om problemet reducerar också 

risken för misstolkningar. Intervjuerna som genomförts med personal från Jämtkraft, Ale El, 

Vattenfall och Ei har i den mån det var möjligt spelats in för att underlätta genomgång av svaren 

i efterhand samt förminska risken för missförstånd, detta i enlighet med Bell (1988). 

Respondenterna fick, där det fanns relevans, möjlighet att läsa igenom våra utskrifter samt citat 

för att verifiera ifall deras svar tolkats rätt. Detta görs för att minska risken för att felaktigheter 

ska uppkomma i slutrapporten (Bell, 1988). Angående telefonintervjuerna var båda författarna 

närvarande vid samtliga intervjuer i syfte att minimera risken för missförstånd.  
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4. Empiri 

Avsnittet inleds med en genomgång över regleringen av elnätsmarknaden8 samt de föreslagna 

nya regeländringarna med fokus på WACC-metoden. Avslutningsvis presenteras resultaten 

från känslighetsanalysen.  

4.1 Elnätsreglering 

4.1.1 Förhandsreglering 

Elnätsägare har kostnad för drift och underhåll för att kunna uppnå kraven för ett tillförlitligt 

elnät samt tillgodose ägarnas vinstintresse (Bertling och Wallnerström, 2010). Vid perfekt 

konkurrens skulle konsumenterna välja den elnätsägare med det bästa priset förutsatt att de 

levererar samma kundvärde (Bertling och Wallnerström, 2010). Från år 2012 har Sverige enligt 

EU-direktiv beslutat att använda sig av förhandsreglering som innebär att Ei bedömer nivån på 

intäktsramen för elnätsbolagen på förhand (Bertling och Wallnerström, 2010). 

Förhandsregleringen innebär att historiska data som elnätsbolagen producerat används för att 

kunna jämföras med sig själva (Bertling och Wallnerström, 2010). Syftet med 

förhandsregleringen är att kunna prediktera intäktsramen och underlätta elnätsbolagens 

planerade investeringar och underhåll av elnätet (Ei, 2017b). 

4.1.2 Intäktsram 

Intäktsramen sätter ett tak för vad elnätsbolagen får ta ut i elnätsavgifter från sina kunder under 

nästkommande tillsynsperiod (Ei, 2017b). För en illustration av intäktsramen, se Figur 1. 

Överstiger elnätsbolagen denna gräns tillkommer straffavgifter (Ei, 2017b). I de fall då 

elnätsbolagen inte väljer att utnyttja hela ramen tillåts de ta med den outnyttjade delen till nästa 

tillsynsperiod (Ei, 2017b).  

 

                                                
8 För historia och bakgrundsinformation kring det svenska elsystemet, se Bilaga I. 
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Figur 1. Illustration över de ingående delarna i intäktsramen (Ei, 2017b). 

 

En svårighet vid reglering av elnätsbolagen skriver Ei (2017b) härstammar från bolagens olika 

ägarstrukturer. Idag finns det ungefär 170 elnätsbolag och 129 av dessa är kommunägda. Övriga 

bolag är privata där majoriteten består av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Denna 

spridning på ägarstruktur menar Ei (2017b) gör att de olika bolagen har olika förutsättningar 

vid exempelvis lån av kapital. Kommunägda bolag lånar i regel pengar till ett lägre pris än 

privatägda eftersom upplåningen tar plats genom kommunen vilket ger en lägre risk (Ei, 

2017b). De kommunägda bolagen har också en säkerhet i form av skatteintäkter till kommunen 

(Ei, 2017b). 

4.1.2.1 Avkastningsreglering 

Intäktsramen har syftet att täcka de kostnader som elnätsbolagen har då de bedriver en effektiv 

elnätsverksamhet samtidigt som kunderna inte ska betala för mycket för nättjänsten (Ei, 2017b). 

Kalkylräntan ska därför vara på en nivå som medför att elnätsbolagen håller kapitalbasen 

samhällsekonomiskt uthållig och rimlig (Werther, 2009). Kalkylräntan ska dessutom vara på 

en nivå som skyddar konsumenterna från oskäligt höga priser (Werther, 2009). 

 

För att utveckla och erhålla en uthållig drift utan störningar, exempelvis oplanerade 

strömavbrott, krävs investeringar i elnätet (Werther, 2009). Werther (2009) skriver att det därför 

är nödvändigt att den avkastning som ges är på den nivån att den attraherar kapital. En för låg 

avkastning leder till att mindre kapital attraheras och således vidmakthålls och utvecklas inte 

elnäten (Werther, 2009). Werther (2009) påstår att en för hög avkastning leder till att 

kundkollektivet får betala oskäliga priser samt felaktiga avvägningar mellan kapitalkostnader 

och löpande kostnader när olika teknikval i elnätsverksamheten ställs mot varandra. Ifall 
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elnätsverksamheten bedrivs ineffektivt av ett elnätsbolag ska inte kunderna debiteras extra för 

detta (Werther, 2009). 

4.2 Bakgrund till regelförändring 

De föreslagna regeländringarna i regleringen av elnätsverksamhet som Ei tagit fram är resultatet 

av ett uppdrag från regeringen (Önnegren, 2018). Regeringens uppdrag till Ei gick ut på att 

utreda regleringen och bland annat se om höjningarna av kundernas elnätsavgifter som 

elnätsbolagen genomfört gick att motivera genom investeringar i elnäten (Önnegren, 2018). Ei 

skulle också komma med förslag över vad som borde förändras för att uppnå en tydligare 

reglering, bland annat för att minska antalet domstolsprocesser (Regeringskansliet, 2017; 

Önnegren, 2018). Under arbetets gång anordnade Ei ett antal referensgruppsmöten där de 

diskuterade regleringen med representanter för olika elnätsbolag. Arbetet tog ungefär ett år och 

den 24:e oktober 2017 presenterade Ei rapporten “Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 

2020–2023”. 

4.2.1 WACC-modellens regelförändringar inför tillsynsperioden 2020–2023 

Reglering gällande avkastningen för elnätsbolag i Sverige utgår från en beräknad kalkylränta 

och den reglerade kapitalbasen (Ei, 2017b). Metoden brukar kallas intäktsramsreglering som i 

grund och botten handlar om att tillåta en vinstmarginal i procent (kalkylränta) på den reglerade 

kapitalbasen (Ei, 2017b). Kalkylräntan för tillsynsperioden bestäms av Ei (2017b) med WACC-

metoden med CAPM9 som används för att uppskatta kapitalkostnaderna för det 

ägarfinansierade kapitalet (Ei, 2017b). Både WACC och CAPM är de mest använda metoderna 

i övriga Europa när det kommer till elnätsreglering (Ei, 2017b). Flertalet av de ingående 

parametrarna har ett inbördes samband i WACC och i CAPM vilket gör det viktigt att 

uppskattningarna görs på samma sätt så att storleken på den slutgiltiga avkastningen är rimlig 

(Ei, 2017b).  

 

Ei (2017b) har undersökt om det fanns andra metoder för att fastställa elnätsbolagens 

avkastning som på ett bättre och enklare sätt uppskattar elnätsverksamhetens olika risker för att 

på så vis sätta en rättvisare kalkylränta. Anledningen till undersökningen är att det i WACC-

metoden är ett antal parametrar i metoden som inte kan mätas utan måste uppskattas. Detta 

medför att bestämningen av parametrarna blir komplicerad och att det uppstår även risk för 

                                                
9 Capital Asset Pricing Model 
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subjektivitet (Ei, 2017b). Efter undersökningen ansåg Ei (2017b) att fördelarna med att fortsätta 

att använda WACC-metoden vägde mer än nackdelarna. Därefter togs förslag fram på hur de 

ingående parametrarna ska fastställas. Den huvudsakliga skillnaden gentemot tidigare var hur 

den riskfria räntan skulle bestämmas (Önnegren, 2018). Domstolarna har haft ett mer 

långsiktigt perspektiv med genomsnittsränta, Ei vill komma bort från det och ha ett kortare 

tidsperspektiv för att på ett bättre sätt spegla det nuvarande ränteläget (Önnegren, 2018).  

 

En del av de ingående parametrarna i WACC-metoden ska enligt Ei (2017b) bestämmas utifrån 

värden på jämförelsebolag. Med jämförelsebolag skriver Ei (2017b) att de avser företag som 

har sitt säte i Europa och är noterade på en europeisk handelsplats samt vars verksamhet 

huvudsakligen är överföring av el. För information om hur de ingående parametrarna ska 

bestämmas, se Bilaga H. 

 

Inför den kommande tillsynsperioden 2020–2023 har Ei (2017b) föreslagit att parametrarna 

skattesats (t), riskfri ränta (𝑟𝑓), aktiemarknadsriskpremie (MRP), kreditriskpremie (CR), 

inflationsförväntningar (I) och särskild riskpremie (𝜀) först prognostiseras och därefter ersätts 

med faktiska värden efter tillsynsperiodens slut. Anledningen till att göra denna typ av 

efterjustering är enligt Ei (2017b) för att i största möjliga mån efterlikna de faktiska 

förhållandena som har rått på elnätsmarknaden under den aktuella tillsynsperioden.  

 

Den slutgiltiga kalkylräntan beräknas enligt Ekvation (1), vilken är den reala WACC:en före 

skatt (Ei, 2017b). Den reala WACC:en är inflationsjusterad eftersom en real 

kapitalkostnadsmetod används och beräknas före skatt därför att elnätsbolagens intäkter 

bedöms före skatt (Ei, 2017b). Den reala WACC:en före skatt beräknas enligt Ei (2017b) utifrån 

den nominella före skatt, Ekvation (2). Ekvation (2) beräknas i sin tur utifrån Ekvation (3), den 

nominella efter skatt. Ur Ekvation (3) beräknas därefter ‘Kostnaden för lånat kapital’ (𝑟𝑑) ur 

Ekvation (4) och ‘Kostnaden för eget kapital’ (𝑟𝑒) utifrån Ekvation (5). Ur Ekvation (5) 

beräknas ‘Aktiebeta’ (𝛽𝑒) från Ekvation (6). 
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𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓 𝑠𝑘 =

1 +𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑜𝑚 𝑒 𝑠𝑘

(1 + 𝐼)
− 1 

(1) 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑜𝑚 𝑓 𝑠𝑘 =

1 +𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑜𝑚 𝑒 𝑠𝑘

(1 + 𝑡)
 

(2) 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑜𝑚 𝑒 𝑠𝑘 = 𝑟𝑑(1 + 𝑡) ∗ (

𝐷

𝐷 + 𝐸
) + 𝑟𝑒 (

𝐷

𝐷 + 𝐸
) 

(3) 

 𝑟𝑑 = 𝑟𝑓 + 𝐶𝑅 (4) 

 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒 ∗ 𝑀𝑅𝑃 + 𝜀 (5) 

 
𝛽𝑒 = 𝛽𝑎 (1 + (1 − 𝑡)

𝐷

𝐸
) 

(6) 

4.3 Känslighetsanalys 

4.3.1 Förändring i procentenheter 

I Figur 2 visas förändringen av kalkylräntan genom att göra förändringar i procentenheter på 

relevanta ingående parametrar. Skattesatsens förändring har baserats på regeringens förslag att 

sänka bolagsskatten till 20,6 % (Regeringskansliet, 2018). Bolagsskatten ligger i dagsläget på 

22 %, se Bilaga J. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari år 2019 och kommer därför att 

påverka bestämmandet av kalkylräntan för tillsynsperioden 2020–2023. Därför prövas WACC-

metodens känslighet gällande förändring av parametern genom att förändra den -1,4 %-enheter.  

 

Den riskfria räntan var enligt förvaltningsrättens dom 4,01 % för tillsynsperioden 2016–2019, 

se Bilaga J. Ränteläget år 2017 är lägre än detta enligt Riksbankens statsobligation SE GVB 

10Y, som används för att beräkna den riskfria räntan, där parametern antar ett medelvärde på 

0,6541 % (Sveriges riksbank, 2018). Den riskfria räntan för tillsynsperioden 2020–2023 

baseras på prognoser från Konjunkturinstitutet (2018) och medelvärdet för åren 2020–2023 var 

2,79 %. Detta innebär en sänkning på 1,22 %-enheter jämfört med förvaltningsrättens dom och 

därför valdes värdet till just detta för att undersöka den riskfria räntans inverkan på 

kalkylräntan. 

 

Ei föreslog att aktiemarknadsriskpremien för tillsynsperioden 2016–2019 skulle vara 5,8 % 

(Önnegren, 2018). Detta utgör en variation av 0,8 %-enheter i jämförelse med 
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förvaltningsrättens dom på 5 %, se Bilaga J. Denna variationsinverkan testas därför i 

känslighetsanalysen.  

 

Ei föreslog för tillsynsperioden 2016–2019 att kreditriskpremien skulle vara 1,73 % medan 

förvaltningsrätten fastställde kreditriskpremien till 1,8 %, se Bilaga J. Detta är en 

procentenhetsförändring på 0,07 % vilket undersöks i känslighetsanalysen. 

 

Enligt Konjunkturinstitutets prognos för tidsperioden 2020–2023 bör inflationen ligga på 2 %, 

i enlighet med förvaltningsrättens dom, se Bilaga J. För att undersöka hur den varierar mot det 

ursprungliga värden som finns i förvaltningsrätten används en förändring av 0,1%-enheter i 

känslighetsanalysen (Mohlin och Sedin, 2018). 

 

Ei anser att den särskilda riskpremien för elnätsbolag bör vara 0 % medan elnätsbolagen anser 

att den särskilda riskpremien bör vara 1 % (Ei, 2017b). Förvaltningsrättens dom var att den 

särskilda riskpremien skulle vara 0,5 %, se Bilaga J. Känsligheten av parametern särskild 

riskpremie prövas genom en ökning av 0,5 %-enheter (Mohlin och Sedin, 2017b). 

 

 

Figur 2. Förändring i procentenheter av relevanta parametrar och dess faktiska förändring 

av kalkylräntan utgående från 5,85%. 
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4.3.2 Procentuell förändring 

Vid 0 % förändring är kalkylräntan i enlighet med förvaltningsrättens dom för tillsynsperioden 

2016–2019 med en kalkylränta på 5,85 %, se Bilaga J. Därefter har varje enskild parameter 

förändrats procentuellt från -10 % till 10 % för att se vilken inverkan de har på den slutgiltiga 

kalkylräntan. Ju större lutning, positiv respektive negativ, på linjen som en parameter har desto 

större inverkan har en procentuell förändring av en viss parameter på den totala kalkylräntan, 

se Figur 3. 

 

Figur 3. Procentuell förändring av relevanta parametrar från -10 % till 10% och 

resulterande kalkylränta. 

4.4 Elnätsbranschens åsikter 

Avkastningsregleringen är en av de mer kontroversiella och omstridda delarna i regleringen 

vilket de många domstolsprocesserna kopplade till WACC-metoden vittnar om (Ei, 2017b). 

Runsten (2018) hävdar att en bidragande faktor till att flera frågor behövt avgöras i domstol är 

att elnätsbolagens och Ei:s synsätt på avkastningsregleringen skiljer sig åt. Elnätsbolagen vill 

ha en långsiktig ränta då de anser att investeringarna är långsiktiga. Runsten (2018) hävdar att 

kunder eftertraktar stabila årskostnader och en stabilitet mellan olika nätägare vilket han menar 

talar för en långsiktig reglering. Rosten (2018), ställföreträdande generaldirektör för Ei, säger 

att målet med regleringen är att komma närmare hur det ser ut i verkligheten vilket då kommer 

ge mer volatilitet.  
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Runsten (2018) menar att investeringar i elnät är väldigt riskfyllda och komplexa. Runsten 

(2018) hävdar att det mest fördelaktiga för nätägare vore om de hade en snabb återbetalningstid 

eftersom investeringens risk minskar. Runsten (2018) säger att en del komponenter kan hålla i 

upp till 60 år och poängterar att väldigt mycket kan förändras under en sådan tid. Runsten (2018) 

säger att kalkylräntan ska ersätta det risktagande elnätsbolagen gör vid investeringar. Då menar 

Runsten (2018) att det inte går att ta beslut kring parametrar i efterhand när man redan vet 

utfallet. Runsten (2018) använder ett exempel för att tydliggöra sin poäng och säger att det inte 

går att investera i exempelvis ett läkemedelsföretag i efterhand när man vet att forskningen som 

de bedrivit har blivit en succé. Önnegren (2018) säger att anledningen till att parametrarna ska 

bestämmas i efterhand är för att WACC-beräkningen ska spegla hur de faktiska 

investeringsförhållandena sett ut under tillsynsperioden. Önnegren (2018) menar att 

elnätsbolagen kan följa med i utvecklingen av exempelvis den riskfria räntan under 

tillsynsperioden och ta hänsyn till dennes utveckling när de tar beslut. Rosten (2018) säger 

också att det stora tolkningsutrymmet som finns i WACC-metoden har bidragit till de 

långvariga domstolsprocesserna. Detta är något som Önnegren (2018) också uppmärksammar. 

Vad som menas med rimlig avkastning går att beräkna på många olika sätt vilket leder till att 

beräkningen av kalkylräntan blir en bedömningsfråga och därmed subjektiv (Önnegren, 2018). 

Eftersom att den är subjektiv kommer olika aktörer fram till olika kalkylräntor trots att alla 

använder samma WACC-metod (Mohlin och Sedin, 2018).  

 

Jansson (2018), ordförande för Mälarenergi och kommunalråd Västerås stad, lyfter upp 

långsiktighet och stabilitet som två viktiga aspekter i en fungerande reglering. Jansson (2018) 

påpekar att det är viktigt att förutsättningarna för elnätsverksamhet inte förändras genom att 

regleringen hoppar mellan modeller. Bjurhall (2018), chef för reglering vid Ellevio, tar också 

upp volatiliteten i regleringen som han menar är det största problemet med regleringen. Bjurhall 

(2018) menar att osäkerheten kommer att leda till att företag drar tillbaka på investeringar. 

Jansson (2018) beskriver Mälarenergis arbetssätt och tankegångar gällande investeringar med 

de nya förslagen runt avkastningsregleringen som följer. Under den senaste tiden och framöver 

kommer kommuner att ställas inför stora utmaningar i form av bland annat fler elbilar och ett 

ökat antal solcellsanläggningar. En sådan utveckling ställer också högre krav på elnäten och 

kräver därför ytterligare investeringar i dem. Jansson (2018) säger att Mälarenergi under de fem 

senaste åren har fördubblat sina investeringar. För att de ska kunna investera måste de låna 

pengar från kommunens internbank. Där konkurrerar elnätsverksamheten med andra 

kommunala verksamheter om att få låna pengarna. Att få rimlig avkastning på sina investeringar 
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är enligt Jansson (2018) nyckeln till att kunna konkurrera. Jansson (2018) säger att det är viktigt 

att ha en prispolitik som harmoniserar med det kraftiga behovet av investeringar.  

 

Larsen (2018) från E.ON Elnät för ett liknande resonemang som Jansson (2018). Larsen (2018) 

poängterar att det behövs mer investeringar i elnäten. Inte en ökad osäkerhet för 

elnätsverksamhet vilket han menar att de nya förslagen bidrar till. Larsen (2018) tar liksom 

Runsten (2018) också upp tidsperspektivet och hävdar att en kortsiktig och volatil 

avkastningsnivå inte gynnar investeringsviljan och planeringsviljan hos elnätsbolag. Larsen 

(2018) säger att det är naturligt om det blir hårdare tider framöver för elnätsverksamheten att 

söka efter billigare investeringar. Thörn (2018), ekonomichef Kristinehamns Energi, säger 

också att en förändrad kalkylränta skulle leda till en förändring i deras investeringstänk, 

närmare bestämt deras investeringstakt. Larsen (2018) tar även upp ett räkneexempel vilket 

visar på vilken inverkan en förändrad kalkylränta skulle få på deras verksamhet. Enligt Larsen 

(2018) skulle en förändring av kalkylräntan på en procentenhet leda till en 2 miljarder kronor 

stor förändring i investeringsvolym. Sernevi (2018), vd för privatägda Skånska Energi, menar 

att en förändrad kalkylränta kan tvinga bolaget att styra om sina investeringar. 

Elnätsinvesteringarna kommer att flyttas till andra affärsområden om det finns mer lönsamhet 

där då ledningens ansvar är att tillgodose aktieägarnas intresse. Sernevi (2018) håller också med 

ovan presenterade tankar kring en långsiktig och stabil avkastningsreglering.  

 

Brandt (2018), vd för Ale El, säger att den föreslagna regleringen gällande WACC-metoden 

kommer att bli investeringshämmande. Ale El kommer att gå från att ha möjligheter till intäkter 

till ett stort underskott om regeländringarna godkänns (Brandt, 2018). Brandt (2018) menar att 

Ei inte tar hänsyn till framtida investeringsbehov utan tänker för kortsiktigt. Enligt Brandt 

(2018) är det först på lång sikt som problem kopplade till nedskärningar i dagsläget kommer att 

visas. Brandt (2018) menar att Ei inte ser detta problem utan är för fokuserade på att minska 

elnätsbolagens intäkter nu. Brandt (2018) säger att Ale El ser på drift av elnät som ett 

samhällsansvar, de investeringar föreningen gör är för att uppnå en stabil och säker 

elförsörjning. Brandt (2018) poängterar att Ale El inte utnyttjar sin intäktsram till fullo då de 

inte har ett intresse av att enbart vinstmaximera utan snarare ge sina medlemmar stabila 

elnätsavgifter. Brandt (2018) är dock medveten om att andra elnätsbolag med andra 

ägarkonstellationer än Ale El har större avkastningskrav.  
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Malmström och Watne (2018), affärsstrateger på Vattenfall, menar att elnätsbolagen vill ha ett 

långsiktigt perspektiv med tanke på att de gör investeringar på 40–50 år. Malmström och Watne 

(2018) tycker även de att Ei är för kortsiktiga i deras tänk vilket deras förslag kring 

regeländringar vittnar om. Det kortsiktiga tänket menar Malmström och Watne (2018) också 

kommer leda till en volatil kalkylränta vilket i sin tur kommer att leda till stora svängningar på 

Vattenfalls elnätspriser. De påpekar också att eftersom marknaden är så pass kapitalintensiv så 

blir kalkylräntan den enskilt viktigaste parametern i hela regleringen. Malmström och Watne 

(2018) tycker också att efterhandsregleringen där parametrar först prognostiseras för att sedan 

ersättas med faktiska utfall efter tillsynsperiodens slut skapar osäkerhet. WACC-metoden ska 

användas för att uppskatta vilken avkastning bolaget kan förvänta sig på sina investeringar, 

regleringen ska vara framåtblickande.  

 

Om regeländringarna godkänns säger Malmström och Watne (2018) att det kommer bli stor 

skillnad på hur Vattenfall bedriver sin elnätsverksamhet. De kommer till en början behöva gå 

igenom hela verksamheten för att se vad de ska prioritera. Elnätsverksamheten kommer att börja 

likna en förvaltningsverksamhet där Vattenfall enbart gör det nödvändigaste. Vattenfall 

kommer inte längre vara drivande i en övergång mot framtidens energisystem, vilket de enligt 

Malmström och Watne (2018) har strävat efter. Gällande investeringar säger Malmström och 

Watne (2018) att de inte kommer ske i samma omfattning som tidigare. Intresset för 

investeringar kommer att minska vilket kommer slå mot hela verksamheten menar Malmström 

och Watne (2018). Investeringstakten kommer också att förändras, tillägger Malmström och 

Watne (2018). Elnätsbolagen kommer att behöva göra de nödvändiga investeringarna som att 

byta ut anläggningar men de kommer behöva dra ner på takten. Malmström och Watne (2018) 

säger att regleringen aldrig har varit stabil vilket har skapat osäkerheter för elnätsbolagen. De 

menar att ifall elnätsbolagen inte investerar kommer det att ge konsekvenser på längre sikt. 

Malmström och Watne (2018) lyfter upp stormarna Gudrun och Per som exempel på att man 

först ser konsekvenserna ett antal år senare. De säger att elnätsbolagen flera år innan dessa 

stormar tänjt på gränserna när det kom till att investera i att underhålla elnäten. Detta visade sig 

i de omfattande konsekvenser som stormarna gav upphov till för samtliga av Sveriges elnät.  
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5. Analys 

5.1 Känslighetsanalys 

Den forskning som har gjorts kring WACC-metoden visar att det finns tolkningsutrymme i 

modellen vilket har gett upphov till feluppskattningar. Detta överensstämmer med den empiri 

som har tagits fram i denna rapport som säger att WACC-metodens subjektiva inslag har 

medfört långa domstolsprocesser. Forskningen kring WACC-metoden uppmärksammar även 

faktumet att företag under incitamentsreglering är känslig för volatiliteten i kalkylräntan vilket 

empirin i denna uppsats också vittnar om. På grund av att WACC-metoden har kommit att bli 

en bedömningsfråga har detta gett upphov till olika kalkylräntor från olika aktörer.  

 

Utifrån den känslighetsanalys som har gjorts i denna studie har den riskfria räntan störst 

inverkan på den slutgiltiga kalkylräntan om alla värden förändras lika mycket procentuellt, 

vilket är möjligt att se i Figur 3 då lutningen på dess linje är störst. Den riskfria räntan ger 

dessutom upphov till den största förändringen av kalkylräntan vid förändring utifrån de 

antaganden som gjorts i detta arbete, vilket kan ses i Figur 2. Den riskfria räntan har även störst 

möjlighet till förändring baserat på den empiri som har tagits fram. Detta därför att Ei och 

elnätsbolagen har olika åsikter kring bestämmandet av den samt att SE GVB 10Y är väldigt 

volatil. 

 

Inflationsförväntningar har den näst största förändringen av kalkylräntan då den förändras 

procentuellt, dock negativt mot kalkylräntan. Däremot är sannolikheten för en stor förändring 

av denna parameter inte särskilt stor vilket medför att den mest troligt inte kommer att förändras 

särskilt mycket i procentenheter. Detsamma gäller för parametrarna skattesats och 

kreditriskpremie där den antagna förändringen av parametrarna inte ger upphov till stor skillnad 

i den slutgiltiga kalkylräntan. De antagna förändringarna av aktiemarknadsriskpremie och 

särskild riskpremie ger dock upphov till förhållandevis stor förändring av den slutgiltiga 

kalkylräntan. 

 

Den procentuella inverkan vid förändring av parametrar visar att den riskfria räntan ger störst 

procentuell förändring följt av inflationsförväntningar, aktiemarknadsriskpremie, skattesats 

särskild riskpremie och kreditriskpremie. Förändras de relevanta ingående parametrarna 

baserad på möjliga rimliga värden så visar detta igen att riskfria räntan ger upphov till största 
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förändring av kalkylränta, dock följt av aktiemarknadsriskpremie, särskild riskpremie, 

inflationsförväntningar, skattesats och kreditriskpremie.  

5.2 Inverkan på investeringar 

Investeringar inom elnätsbranschen skiljer sig emot investeringar rent generellt i ett antal 

avseenden. Detta medför att teorier kring investeringar inte stämmer överens med verkligheten 

och därmed inte är helt applicerbara. Bland annat lyfter Wramsby och Österlund (2003) upp att 

en viktig del för bolag för att acceptera osäkerheten med investeringar är möjligheten till att 

avbryta eller transformera investeringen. Angående att avbryta en investering kan detta i vissa 

fall inte vara en möjlighet för elnätsbolagen. Vid nyinvesteringar gjorda för att ansluta en ny 

kund är elnätsbolagen skyldiga enligt lag att genomföra de nödvändiga investeringarna. Vid 

andra investeringar vet elnätsbolagen inför investeringen vilken sorts inverkan den kommer ha 

på deras verksamhet genom storleken på kalkylräntan. Avkastningen som företaget får på den 

gjorda investeringen bestäms av kalkylräntan. Då kan företagen göra en välmotiverad och 

välgrundad analys över om investeringen ska genomföras. Om de nya förslagen som Ei förslagit 

går igenom kommer denna analys bli svårare att göra. Detta eftersom den kalkylränta 

elnätsbolagen använder vid utvärderingen av en möjlig investering kan komma att förändras 

efter tillsynsperiodens slut. En investering som med en viss kalkylränta var lönsam kan med en 

annan visa sig vara raka motsatsen. Om Ei i efterhand bestämmer avkastningen som 

elnätsbolagen får ha haft under de föregående fyra åren är det tydligt att det medför en del 

osäkerheter och risker vid investeringar som inte funnits där om avkastningen fastställts inför 

tillsynsperioden.  

 

Gällande den andra aspekten Wramsby och Österlund (2003) tog fram som viktig för att företag 

ska investera, möjligheten att transformera en investering, är detta inte en möjlighet för 

elnätsbolagen. Detta grundar sig i att elnätsinvesteringar, enligt den teori Chirinko och Schaller 

(2009) presenterar, är irreversibla då elnätsinvesteringar väldigt tydligt är branschspecifika. 

Detta är också något som Runsten (2018) vidhåller. Elnät som produkt har en begränsad 

andrahandsmarknad då de enda aktörerna som är intresserade av elnät är andra elnätsbolag. 

Avskrivningstiderna kopplade till elnät är långa. Gällande osäkerhet på efterfrågan stämmer 

inte det helt in på elnätsbranschen. Det kommer garanterat finnas efterfrågan på elektricitet i 

framtiden och just nu är elnät det bästa sättet att överföra elektricitet. Det är dock möjligt att ny 
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teknik skulle kunna ersätta elnäten. Vissa delar i elnäten kan hålla i runt 60 år och vilken teknik 

som finns då eller hur samhället ens ser ut om 60 år är omöjligt att svara på.  

 

Den fjärde faktorn som Chirinko och Schaller (2009) lyfter upp vilket gör irreversibiliteten på 

en marknad än mer framträdande är risken för en branschgemensam chock. Ett exempel på en 

sådan chock för elnätsbolagen i Sverige kan vara när Ei presenterade sina nya förslag kring 

regeländringar i oktober 2017. De nya reglerna skulle om tagna i drift drastiskt förändra 

elnätsbolagens verksamheter. Det faktum att elnätsbranschen övervakas och regleras av en 

myndighet gör kanske branschen än mer sårbar för branschgemensamma chocker. 

Myndighetens beslut påverkar alla aktörer på marknaden. Av de fyra faktorer som Chirinko och 

Schaller (2009) lyfter upp är tre av dem tydligt framträdande på elnätsmarknaden. Ett resultat 

av att investeringar är irreversibla är enligt Chirinko och Schaller (2009) att företag blir mindre 

villiga att investera. Att just irreversibiliteten med elnätsinvesteringar fått den effekten på 

elnätsbolag är inte helt tydligt efter denna studie. Det är snarare avkastningsregleringen som 

framförallt påverkar elnätsbolagens vilja att investera.  

5.3 Reglering 

De teorier som Solver och Söder (2014) tar upp kring att en för hård reglering kommer göra 

elnätsbolag mindre villiga att investera verkar stämma helt överens med den empiri som 

sammanställts i denna rapport. Att de föreslagna regeländringarna kommer leda till en tuffare 

reglering verkar samtliga aktörer vara överens om. Skillnaden på synsättet gentemot de nya 

förslagen handlar istället om hur mycket tuffare regleringen kommer att bli. Ei anser att de nya 

förslagen kommer att medföra att regleringen går från att ha varit för slapp till att bli mer 

representativ för hur verkligheten med elnätsverksamhet faktiskt ser ut. Elnätsbolagen å andra 

sidan menar att regleringen går alldeles för långt, från att möjligtvis ha varit aningen för slapp 

tidigare skulle de nya förslagen om tagna i bruk medföra en alldeles för tuff reglering som enligt 

elnätsbolagen skulle försämra elnäten på sikt.  

 

Cornelli och Kihm (2016) kom i sin rapport fram till att elnäten kommer att kvarstå och att det 

bästa sättet att bedriva elnätsverksamhet kommer att vara som naturliga monopol. Detta 

understryker vikten av en fungerande reglering. Perloffs (2012) teorier kring naturliga monopol 

stämmer väl in på elnätsbranschen. Det säger sig självt att det mest kostnadseffektiva är att det 

finns ett elnät snarare än flera. Perloff (2012) tar också upp att på sådana marknader brukar 
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staten tillåta monopolrättigheter. Detta är också indirekt fallet på den svenska elnätsmarknaden. 

I Sverige krävs det att Ei som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen gett ut koncession 

till ett företag för att detta företag ska få bedriva elnätsverksamhet. Stigler (1971) tar också upp 

licenser från staten och menar att sådana oftast är positivt för den industri som regleras då 

licenser på ett effektivt sätt förhindrar nya aktörer från att kliva in på en marknad. I debatten 

som Kleit och Rose (2016) för kring huruvida elnätsmarknaden ska vara reglerad eller ej ställer 

sig de flesta företag som på ett eller annat sätt deltagit i denna uppsats på Roses sida, reglering 

behövs. Elnätsbolagen är medvetna om att de verkar på en monopolmarknad och detta medför 

att reglering av något slag krävs.  

 

Ei:s arbetsuppgifter stämmer överens med det som Bergman (2002) lyfter upp som en 

regleringsmyndighetens huvudsakliga uppgift, nämligen att övervaka och se till att regelverket 

följs. Ei använder tillsynsperioder på fyra år för att övervaka elnätsbolagen samt kräver att 

elnätsbolagen rapporterar in uppgifter gällande sin verksamhet. En skillnad är dock att det på 

elnätsmarknaden även är Ei, det vill säga regleringsmyndigheten, som tar fram nya förslag till 

regeländringar. Bergman (2002) poängterar vikten av att myndigheten som reglerar marknaden 

inte är direkt styrda av staten utan är självständig. Statens makt menar Bergman (2002) istället 

ska vara delegerad till reglermyndigheten för att på så sätt uppnå en mer långsiktig reglering. 

Detta stämmer delvis in på regleringen av den svenska elnätsmarknaden. Det är den 

självständiga myndigheten Ei som reglerar elnätsbolagen med hjälp av den makt som blivit 

delegerad till dem från regeringen. Dock har denna delegering inte nödvändigtvis lett till en 

alltför långsiktig reglering. Ei säger själva att målet med de nya förslagen gällande regleringen 

av elnäten är att på ett mer representativt sätt efterlikna verkligheten vilket kommer leda till en 

volatilare och mer kortsiktig reglering. Regleringen kommer antagligen fortfarande vara mer 

långsiktig än om politiker varit ansvariga men möjligen inte med en sådan stor marginal.  

 

En annan skillnad mellan Bergmans (2002) teorier och den svenska elnätsmarknaden är 

huruvida regleraren behöver ta hänsyn till intressegrupper. Bergman (2002) skriver att om det 

är en självständig reglermyndighet som reglerar så behöver de inte ta hänsyn till 

intressegrupper. Till viss del är så även det faktiska fallet, Ei behöver egentligen inte ta hänsyn 

till andra intressegrupper men chansen finns att de indirekt gör det ändå. Ei beskrev att det i 

arbetsprocessen med att ta fram de nya förslagen ingick möten med referensgrupper 

innehållande representanter för olika elnätsbolag. Ei kanske ändå inte tar hänsyn till vad som 

sades på dessa möten i slutändan men det går inte att säkerhetsställa att dessa möten inte hade 
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någon som helst inverkan. Ei har inte anordnat möten med kunder för att få deras syn på 

regleringen. Det finns dock intressegrupper även på denna sida av regleringsfrågan där 

Villaägarnas riksförbund, som syns och hörs mycket i media, samt Svenskt Näringsliv, som 

representerar företagen, är två exempel. Dessa grupper kan möjligtvis påverka Ei i sina beslut. 

En annan mer indirekt inverkan på regleringen har också kundsidan i form av att de i Ei:s ögon 

uppfattas som den svagare sidan jämfört med elnätsbolagen. Ei sa själva att det optimala för 

myndigheten vore om de var helt objektiva i regleringen men eftersom att elnätsbolagen är så 

välorganiserade och resursstarka så tar Ei till en större grad kundernas sida i frågor gällande 

regleringen. Att regleringsmyndigheten tar hänsyn till olika grupper är inte fördelaktigt utifrån 

Bergmans (2002) teorier men det kanske är nödvändigt. Ei kan behöva ta hänsyn till alla aktörer 

som verkar på marknaden för att få till en fungerande reglering.  

 

Utgående från det empiriska materialet gällande elnätsbolagens åsikter kring regleringen är det 

rimligt att anta att de inte tycker att de föreslagna regeländringarna skulle leda till en fungerande 

reglering, snarare tvärtom. Flera representanter säger att de nya förslagen, om tagna i drift, 

skulle göra drift av elnätsverksamhet väldigt svårt och på sikt försämra elnäten. Elnätsbolagen 

skulle behöva se över sina verksamheter och förändra sitt investeringstänk. Vissa skulle behöva 

sänka investeringstakten och andra enbart fokusera på de allra nödvändigaste investeringarna. 

Utgående från att det som elnätsbolagen säger till övervägande del stämmer så skulle de nya 

förslagen ifall de godkänns klassas som ett regleringsmisslyckande.  

 

Gällande regleringsmisslyckande tar Bergman (2002) upp bland annat asymmetrisk 

information som en bidragande faktor. Att Ei inte har tillgång till precis all 

marknadsinformation är självklart då detta i princip är ouppnåeligt. Information gällande 

elnätsbolagens verksamheter får de ta del av i form av den information som rapporteras in inför 

varje tillsynsperiod. En möjlig asymmetri gällande information kan finnas i hur elnätsbolagens 

faktiska verklighet skiljer sig ifrån varandra. Ei reglerar alla elnätsbolag, oavsett ägarstruktur 

eller hur deras elnätstariffer sett ut, på samma sätt gällande deras avkastning. Mindre 

elnätsbolag som ligger under deras beviljade intäktsramar regleras på samma sätt som större 

elnätsbolag som tar ut allt de beviljats. Information kring detta kan Ei ta hänsyn till i regleringen 

då information finns tillgänglig men eftersom de inte gör det kan detta ses som en bidragande 

faktor till regleringsmisslyckandet.  
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Bergman (2002) tar också upp Regulatory risk som en möjlig anledning till varför en reglering 

misslyckas. Att företagens investeringsincitament undermineras stämmer väl överens med 

elnätsbolagens åsikter och tankar kring de nya förslagens inverkan på deras framtida 

investeringar. För att elnätsbolagen ska besluta att genomföra en investering måste de tillåtas 

få en rimlig riskkompenserad avkastning. Det Bergman (2002) säger gällande att en för hård 

avkastningsreglering kan leda till att branschens utveckling bromsas stämmer överens med 

elnätsbolagens åsikter. Perloff (2012) tar också upp något som är relevant för denna analys, 

nämligen att en för slapp reglering också kan leda till problem. Detta tar även Malmström och 

Watne (2018) upp i sin diskussion kring stormarna Gudrun och Per. De menade att 

elnätsbolagen under åren fram till stormarna inte hade investerat så mycket som de borde ha 

gjort, detta bidrog till stormarnas stora inverkan på elnäten över hela Sverige.  

 

Den tredje faktorn som bidrar till regleringsmisslyckande enligt Bergman (2002) är Regulatory 

capture. Det är svårt att uttala sig om personalen på Ei medvetet hämmar den bästa möjliga 

regleringen för att de inte vill stöta sig med elnätsbolagen på grund av att de kan vara en framtida 

arbetsgivare. Vad som dock går att säga är att elnätsmarknaden och regleringen av den är väldigt 

specifik så det är inte alltför otroligt att personer på ett eller ett annat sätt håller sig inom ramen 

för den genom sin karriär. Om bristande kompetens hos regleringsmyndigheten bidragit till 

regleringsmisslyckandet är också svårt att säga. Utan att lägga någon värdering i vem som har 

rätt är det ändå tydligt att Ei och elnätsbolagen har olika synsätt gällande vad som är bäst, bland 

annat gällande vilket tidsperspektiv som ska användas där Ei förespråkar ett kortsiktigt 

perspektiv medan elnätsbolagen vill ha ett långsiktigt perspektiv. Bristande kompetens i detta 

fall behöver nödvändigtvis inte vara att Ei saknar kunskapen att se varför ett långsiktigt 

perspektiv är fördelaktigt. Bristande kompetens kan också uppträda i form av att Ei inte på ett 

klart och tydligt sätt kan förklara för elnätsbolagen varför det kortsiktiga perspektivet är 

fördelaktigt på ett sätt som elnätsbolagen accepterar.  

 

Den fjärde och sista bidragande faktorn till regleringsmisslyckanden enligt Bergman (2002) är 

direkta regleringskostnader. Denna del är väldigt tydlig i regleringen av elnätsmarknaden. Flera 

aktörer har lyft upp de långvariga och många till antalet domstolsprocesser som regleringen och 

Ei:s samt elnätsbolagens olika synsätt på den resulterat i. Utifrån enkätundersökningen som 

genomfördes i förstudien av denna rapport framgick det att mycket av elnätsbolagens energi, 

tid och resurser läggs på regleringen. De kostnader som tillkommer med domstolsprocesserna 

var också en av anledningarna till att regeringen bad Ei att evaluera elnätsregleringen och 
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komma med förslag som skulle minska antalet domstolsprocesser och omfattningen av dessa. 

Att de kostnader som är kopplade till regleringen är stora vittnar det faktum om att flera mindre 

elnätsbolag är medlemmar i organisationer som representerar dem i bland annat 

domstolsprocesser.  

6. Slutsatser 

Den parameter som har den enskilt största inverkan i WACC-metoden på kalkylräntan är riskfri 

ränta. Både i analysen där de undersökta parametrarna förändrades med en motiverad 

procentenhetssats samt i analysen över samma procentuella förändring på varje parameter har 

riskfri ränta störst utslag på kalkylräntans storlek. Resultaten från uppsatsens kvantitativa del 

stämmer även överens med resultaten från den kvalitativa delen. Den kvalitativa delen visade 

att den riskfria räntan uppfattas av elnätsbolagen som en parameter som i slutändan har stor 

inverkan på deras verksamhet. I analysen över procentuell förändring var 

inflationsförväntningar den parameter med näst största förändring av kalkylräntan följt av 

aktiemarknadsriskpremie, skattesats, särskild riskpremie och kreditriskpremie. I analysen över 

en förändring i procentenheter och dess inverkan på kalkylräntan hade 

aktiemarknadsriskpremie störst inverkan efter riskfri ränta. Därefter följde särskild riskpremie, 

inflationsförväntningar, skattesats och kreditriskpremie.  

 

Elnätsbolagen upplever de föreslagna regeländringarna gällande WACC-metoden och 

avkastningsregleringen som investeringshämmande. Utan vad de anser som rimliga och rättvisa 

avkastningar på sina investeringar kommer majoriteten att förändra hur de bedriver sin 

elnätsverksamhet. Fokus kommer generellt att skiftas till att enbart göra de investeringar i 

elnäten som är ytterst nödvändiga då det inte finns incitament för att investera mer än så. Detta 

kommer enligt elnätsbolagen att leda till sämre kvalité på elnäten i framtiden.  

 

Gällande hur väl avkastningsregleringen upplevs fungera är det tydligt att det inte är optimalt. 

Elnätsbolagens och Ei:s synsätt gällande regleringen skiljer sig åt bland annat gällande 

tidsperspektivet på regleringen av elnätsmarknaden. Ei förespråkar ett kortsiktigt tidsperspektiv 

för att på ett bättre sätt motsvara hur förutsättningarna ser ut i verkligheten. Elnätsbolagen anser 

å andra sidan att ett långsiktigt perspektiv är mer rättvist då investeringar i elnätet görs på lång 

sikt. Att tidsperspektivet har fått en stor roll i debatten grundar sig i att storleken på den riskfria 

räntan, den enskilt viktigaste parametern, beror till stor del på vilket tidsperspektiv som 
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används. Att avkastningsregleringen inte fungerar så väl som den borde behöver nödvändigtvis 

inte bero på att Ei:s föreslagna regler är fel. Reglerna som Ei föreslår kan mycket väl vara 

korrekta och välgrundade, däremot fungerar regleringen inte vilket de många 

domstolsprocesserna samt elnätsbolagens åsikter vittnar om. Ei och elnätsbolagen håller dock 

med varandra i ett antal frågor. Bland annat anser bägge att elnätsmarknaden bör regleras då 

den är ett naturligt monopol. Tydligare regler kring hur regleringen ska utföras är antagligen 

också något som samtliga aktörer på elnätsmarknaden skulle se positivt på.  

6.1 Avslutande diskussion 

Studiens huvudsakliga resultat är kopplade till avkastningsregleringen på elnätsmarknaden och 

är därför av intresse för både elnätsbolagen, regleringsmyndigheten samt forskare inom 

området. Den känslighetsanalys som genomförts visar att parametern riskfri ränta är den enskilt 

viktigaste parametern i WACC-metoden. Förutsatt att regleringen inte förändras kommer 

antagligen inte detta resultat leda till färre domstolsprocesser än tidigare kopplade till denna 

parameter. Studien visar också på en stor skillnad mellan hur Ei och elnätsbolagen ser på 

reglering av elnätsverksamhet där den största meningsskiljaktigheten är kring vilket 

tidsperspektiv som ska användas. Vilket tidsperspektiv som bör användas är något som framtida 

studier inom ämnet skulle kunna undersöka. Även ytterligare undersökning kring om 

elnätsbolagen påverkas olika på grund av sina storlekar av regleringen vore intressant att 

undersöka och har även efterfrågats av representanter från olika elnätsbolag. Essentiellt för 

genomförandet av denna studie, framförallt den kvantitativa delen av studien, har 

respondentföretaget Jämtkraft varit. Eftersom Jämtkraft använts på det sätt som beskrivits och 

att fler elnätsbolags åsikter inkluderats i studien har resultaten kopplade till upplevd inverkan 

av regleringen blivit mer generella för hela elnätsbranschen.  
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Bilaga A - Lista över deltagande företag 

Tabell 4. Lista över deltagande elnätsbolag i pilotstudien. 

AB Pite Energi Kalmar Energi AB Sala Heby Energi AB 

Ale El ek. för. Karlshamn Energi AB Skellefteå Kraft AB 

Alvesta Elnät AB Karlstads El- och Stadsnät AB Skånska Energi AB 

Blåsjön Nät AB Kungälv Energi AB Sundsvall Elnät AB 

Borås Elnät AB Landskrona Energi AB Söderhamn Nära AB 

Dala Energi AB Lerum Energi AB Tekniska Verken i Linköping AB 

Elverket Vallentuna AB Lidköping Elnät Trollhättan Energi Elnät AB 

Eskilstuna Strängnäs Energi 

och Miljö AB 

Linde Energi AB Umeå Energi Elnät AB 

Falkenberg Energi AB  Ljungby Energi Upplands Energi AB 

Grästorp Energi AB Lokalkraft Sverige ek. för. Varbergsortens elkraft ek. för. 

Göteborg Energi Nät AB Luleå Energi AB Vattenfall Elnät AB 

Hallstaviks Elverk ek. för. Mellanskånes Kraft AB Väner Energi AB 

Herrljunga Elektriska AB Mölndal Energi Nät AB Ystad Energi AB 

Hofors Elverk AB Nässjö Affärsverk AB Öresundskraft AB 

Jämtkraft Elnät AB Olofströms Kraft AB Övertorneå Energi AB 

Jönköping Energi AB Olseröds Elektriska 

Distributionsförening 
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Bilaga B - Intervjufrågor till Ale El  

Telefonintervju med Stefan Brandt, vd på Ale El.  

Datum: 2018-03-01 

 

● Varför krävs det reglering av elnätsbolagens intäkter? 

● Vilken av Ei:s föreslagna regeländringar tror ni kommer få störst inverkan på er 

verksamhet och på vilket sätt? 

● Du var på ett möte med Energiminister Ibrahim Baylan 2018-02-23, hur gick mötet och 

vad diskuterades? 

● Vill du förklara er verksamhet och er konstellation som ekonomisk förening? 

● Hur ser ni på de föreslagna förändringarna vad det gäller: 

○ WACC:en? 

○ Överullning? 

● Finns det någon skillnad mellan Ale El och Ei:s synsätt och vad är i så fall denna? 

● Hur ser samarbetet ut mellan Ale El och Ei? 

● Om Ei:s regeländringar godkänns: 

○ Hur kommer det att påverka Ale El:s verksamhet och elnät? 

○ Hur kommer det att påverka det Svenska elnätet i stort? 

● Kommer regelförändringarna att påverka Ale El på annorlunda sätt i jämförelse med 

andra elnätsbolag? 

● Hur har Ale El:s sett på investeringar historiskt och skiljer detta från det synsätt som 

finns idag? 

● Hur påverkar de ständiga regelförändringarna Ale El:s strategiska upplägg vad det gäller 

investeringar och att bedriva elnätsverksamheten? 

● Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga C - Intervjufrågor till Vattenfall 

Telefonintervju med Tomas Malmström och Thorstein Watne, Affärsstrateger på 

Vattenfall. 

Datum: 2018-03-05 

 

● Varför krävs det reglering av elnätsbolagens intäkter? 

● Vilken av Ei:s föreslagna regeländringar tror ni kommer få störst inverkan på er 

verksamhet och på vilket sätt? 

● Hur ser ni på de föreslagna förändringarna vad det gäller: 

○ WACC:en? 

○ Överullning? 

● Finns det någon skillnad mellan Vattenfall och Ei:s synsätt och vad är i så fall detta? 

● Hur ser samarbetet ut mellan Vattenfall och Ei? 

● Spelar det faktum att ni är statligt ägda in på relationen med Ei som är en statlig 

myndighet? 

● Om Ei:s regeländringar godkänns: 

○ Hur kommer det att påverka Vattenfalls verksamhet och elnät? 

○ Hur kommer det att påverka det Svenska elnätet i stort? 

● Hur har Vattenfall sett på investeringar historiskt och skiljer detta från det synsätt som 

finns idag? 

● Hur påverkar de ständiga regelförändringarna Vattenfalls strategiska upplägg vad det 

gäller investeringar och att bedriva elnätsverksamheten? 

● Vad, anser Vattenfall, ha för roll i utvecklandet av framtidens elnät? 

● Har ni något som ni vill tillägga?   
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Bilaga D - Intervjufrågor till Ei 

Telefonintervju med Mattias Önnegren, Analytiker på Energimarknadsinspektionen. 

Datum: 2018-03-14 

 

● Hur ser ägarstrukturen ut för Sveriges elnätsbolag? 

● Varför krävs det reglering av elnätsbolagens intäkter? 

● Varför, tror du, att Ei har förlorat domstolsprocesserna tidigare tillsynsperioder? 

● Hur såg processen ut när ni tog fram förslaget som presenterades i oktober? 

● Hur har elnätsbolagen mottagit föreslagen?  

● Vilken av era föreslagna regeländringar tror du kommer få störst inverkan och på vilket 

sätt? 

● Hur ser er relation ut med elnätsbolagen? 

● Hur ser samarbetet ut med elnätsbolagen när ni tar fram intäktsramarna? 

● Hur kom ni fram till förslaget att några parametrar i WACC beräkningen ska 

prognostiseras först och sedan ersättas med faktiska siffror efter tillsynsperiodens slut? 

● Har du tagit del av seminariet som Energiföretagen anordnade i januari?  

○ Om så hur ser du på Mikael Runsten resonemang kring WACC:en? 

● Vad är Ei:s tankar gällande tidsperspektivet för elnätsbolagen? 

● Det verkar som (vad vi har förstått) att ni har olika syn på långsiktigheten i 

beräkningarna, vad är Ei:s tankar kring detta? 

● Hur tänker ni vid bestämmande av de ingående parametrarna i WACC:en? 

○ Hur värderar ni konsultrapporterna? 

● Har du något mer att tillägga?  
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Bilaga E - Intervjufrågor till Jämtkraft (Möte 1) 

Telefonintervju med Joel Mohlin och Stefan Stambej, Ekonom och Avdelningschef Elnät 

på Jämtkraft AB. 

Datum: 2018-01-12 

 

● Vill ni förklara er verksamhet och hur ni ser på elnätsverksamheten? 

● Varför krävs det reglering av elnätsbolagens intäkter? 

● Vilken av Ei:s föreslagna regeländringar tror ni kommer få störst inverkan på er 

verksamhet och på vilket sätt? 

● Vad är det största problemet för Jämtkraft med avseende på reglering i allmänhet? 

● Hur ser ni på de föreslagna förändringarna vad det gäller WACC:en? 

● Finns det någon skillnad mellan Jämtkraft och Ei:s synsätt och vad är i så fall denna? 

● Hur ser samarbetet ut mellan Jämtkraft och Ei? 

● Om Ei:s regeländringar godkänns: 

○ Hur kommer det att påverka Jämtkraft:s verksamhet och elnät? 

○ Hur kommer det att påverka det Svenska elnätet i stort? 

● Har du något ni vill tillägga? 
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Bilaga F - Intervjufrågor till Jämtkraft (Möte 3) 

Intervju med Joel Mohlin, Jens Skoglund och Per Lundström, Ekonom, Riskcontroller 

och Ansvarig Treasury, Riskhantering och Strategier Jämtkraft AB. 

Datum: 2018-02-15 

 

● Parametern ‘Andel lånat kapital’. Hur har Jämtkraft beräknat denna? 

● Parametern ‘Kostnad lånat kapital’. Hur har Jämtkraft beräknat denna? 

● Hur bestämmer Jämtkraft implicit marknadsavkastning? 

● Hur beräknar ni parametern ‘Asset beta’? 

● Hur har ni kommit fram till vad branchrisken för Sveriges elnätsbolag är? 

● Ei använder begreppet kreditriskpremie - vilken parameter motsvarar detta i er 

beräkning av WACC.en? 
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Bilaga G - Intervjufrågor till Jämtkraft (Möte 4) 

Intervju med Joel Mohlin och Stefan Sedin, Ekonom och chef på Jämtkraft Elnät AB. 

Datum: 2018-03-28 

 

● Hur upplever Jämtkraft Ei:s nya regelförändringar vad det gäller WACC:en? 

● Kommer regelförändringarna att påverka Jämtkraft på annorlunda sätt i jämförelse med 

andra elnätsbolag? 

● Hur har Jämtkraft:s sett på investeringar historiskt och skiljer detta från det synsätt som 

finns idag? 

● Hur påverkar de ständiga regelförändringarna Jämtkraft:s strategiska upplägg vad det 

gäller investeringar och att bedriva elnätsverksamheten? 

● Vad har ni för tidsperspektiv och skiljer det sig från Ei:s? 

● Hur ser ni på att Ei vill eftersträva verkligheten och som en konsekvens kommer att leda 

till en volatilare kalkylränta? 

● Vad anser Jämtkraft om efterhandsregleringen? 
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Bilaga H - Förklaring av ingående parametrar 

 

𝑟𝑑 Kostnad för lånat kapital före skatt 

 Ei (2017b) skriver att kostnaden för ett företags lånade kapital utgörs av den riskfria 

räntan (𝑟𝑓) adderat med kreditriskpremien (CR). Kostnaden för det lånade kapitalet 

före skatt kan ses som det krav på räntesats som långivaren vill ha för att låna ut 

pengarna (Ei, 2017b).  

 

t Skattesats 

 Enligt Ei (2017b) bestäms skattesatsen utifrån den genomsnittliga skattesatsen under 

den aktuella tillsynsperioden. Skattesatsen är den skatt på vinsten som bolaget har 

haft under året.  

 

D Lånat kapital  

 Det lånade kapitalet bestäms utifrån jämförelsebolagens lånade kapital (Ei, 2017b). 

Lånat kapital är det kapital som utgörs av skulder. 

 

E Eget kapital 

 Det egna kapitalet bestäms utifrån jämförelsebolagens marknadsvärde för eget 

kapital (Ei, 2017b). Eget kapital utgörs av skillnaden mellan ett bolags tillgångar och 

skulder. 

 

𝑟𝑒 Kostnad för eget kapital  

 Ei (2017b) hävdar att kostnaden för eget kapital, aktieägarnas avkastningskrav, på 

bästa sätt bestäms genom CAPM. CAPM anger kapitalkostnaden för en tillgång och 

delas upp i en riskfri avkastning (𝑟𝑓) och en riskpremie (𝛽𝑒 ⋅ 𝑀𝑅𝑃 + 𝜀). 

 

𝑟𝑓 Riskfri ränta 

 Enligt Ei (2017b) avser riskfri ränta den förväntade avkastningen från riskfria 

investeringar och finansiella instrument. Ei (2017b) poängterar att helt riskfria 

investeringar inte existerar i verkligheten men att statspapper från finansiellt starka 

länder som handlas fritt på en marknad klassas som investeringar med noll marknads- 

och likviditetsrisk. Av denna anledning, skriver Ei (2017b), att statsobligationer 

används för att bedöma riskfri ränta. Parametern riskfri ränta har stor betydelse när 

kalkylräntan bestäms och det är också denna parametern som domstolsprocesserna 

angående kalkylräntan övervägande handlat om skriver myndigheten. Ei (2017b) 
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hävdar sammantaget att den slutgiltiga riskfria räntan ska bestämmas utifrån den 

tioåriga svenska statsobligationen då de svenska elnätsbolagen agerar på den svenska 

marknaden. Ei (2017b) menar även att den tioåriga statsobligationen, istället för den 

trettioåriga, bör användas på grund av att den är mer likvid. 

 

CR Kreditriskpremie 

 CR ska enligt Ei (2017b) bestämmas från emittering av 10-åriga företagsobligationer 

och från en kreditrating som bestäms utifrån jämförelsebolagen. Kreditriskpremien 

är långivares kreditpåslag på lån med långa löptider för att skydda sig mot 

omfinansieringsrisk och högre upplåningskostnad. 

 

𝛽𝑒 Aktiebeta 

 Aktiebeta speglat ett börsnoterat företags risk (volatilitet i aktiekurs i förhållande till 

marknadens risk (volatilitet i index). Är 𝛽𝑒 lägre än 1 innebär det att den systematiska 

risken är mindre än marknaden.  

 

MRP Aktiemarknadsriskpremie 

 Aktiemarknadsriskpremien ses som den extra avkastning som en investerare kräver 

på aktiemarknaden för den risk som infinner sig snarare än att investera i enbart 

riskfria tillgångar. Denna parameter anser Ei (2017b) att det inte finns någon 

konsensus kring bestämmandet av.  

𝜀 Särskild riskpremie 

 Enligt Ei (2017b) finns ingen särskild riskpremie för elnätsbolagens verksamhet. 

Detta fastslogs däremot inte i förvaltningsrätten då elnätsbolagen anser att de har en 

särskild riskpremie på 1%. Den särskilda riskpremien används för att fånga upp 

eventuella risker som inte är systematiska och som inte redan fångats av aktiebeta. 

𝛽𝑎 Tillgångsbeta 

 Ska enligt Ei (2017b) bestämmas utifrån ett historiskt genomsnitt av 

jämförelsebolagens aktiekursutveckling i förhållande till ett globalt 

aktiemarknadsindex för de senaste tio åren, två år före tillsynsperioden. 

Tillgångsbeta är ett mått på systematisk risk och anger hur riskfylld en investering är 

i förhållande till en investering med genomsnittlig risk. 

I Inflationsförväntningar 

 Ei (2017b) anser att inflationsförväntningarna ska beräknad utifrån en genomsnittlig 

årlig förändring av konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF) under 

tillsynsperioden. Inflationen innebär ökningen av den allmänna prisnivån. 
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Bilaga I - Svenska elsystemet 

 

Elnätet i Sverige 

Historia 

Det har hänt mycket på den svenska elmarknaden under de senaste 30 åren. I Tabell 5 

presenteras en sammanställning av viktiga händelser och milstolpar i den svenska elmarknaden 

mellan 1990–2017. 1990 började diskussioner om elmarknadens avreglering att diskuteras och 

som första steg togs stamnätet över av Svenska kraftnät och Vattenfall gick från statligt verk 

till aktiebolag (Heden, 2012). År 1996 avreglerades elmarknaden men elnätsmarknaden 

kvarstod som ett naturligt monopol (Bergerland, Wallnerström, Hilber, 2015). Efterföljande år 

reglerar Nätmyndigheten elnätsbolagen, med hjälp av Nätnyttomodellen samt genom att införa 

nya lagar (Bergerland, Wallnerström, Hilber, 2015). 2008 bildas Ei som ansvarande myndighet 

över elnätsregleringen och 2012 införs förhandsreglering (Bergerland, Wallnerström, Hilber, 

2015). Den 24:e oktober 2017 ger Ei nya förslag på hur intäktsramen ska bestämmas under 

tillsynsperioden 2020–2023 (Ei, 2017b).  
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Tabell 5. Milstolpar i den svenska elmarknaden (Källor: Heden, 2012; Bergerland, 

Wallnerström, Hilber, 2015; Ei, 2017b). 

År Händelse 

1990 Regeringen annonserar sin elmarknadsreform vilket innebar att avregleringen 

av elmarknaden började diskuteras. 

1992 Det svenska stamnätet tas över av Svenska kraftnät och Vattenfall 

bolagiseras. 

1996 Den svenska elmarknaden avregleras. Elnätsmarknaden kvarstår som en 

monopolmarknad och följande års ökade elnätsavgifterna skapar behov av 

reglering. 

1998 Nätmyndigheten startar ett projekt för att skapa en modell vars syfte var att 

reglera elnätsavgifterna. 

2003 Nätnyttomodellen introduceras - en prestationsbaserad modell som skapar ett 

fiktivt referensnätverk för att utvärdera ett elnäts tillförlitlighet. 

2005 Stormen Gudrun medförde strömavbrott för cirka 450 000 elnätskunder. 

Detta gav upphov till regeringens initiativ att reglera elnätsmarknaden 

hårdare. 

2006 Införande av lag om obligatoriska riskanalyser avseende tillförlitlighet samt 

tillhörande handlingsplan. Även en lag som innebär skadestånd till kunder 

med strömavbrott längre än 12 timmar infördes.  

2008 Ei bildas. Överenskommelse om återbetalning baserat på Nätnyttomodellen 

inrättas för åren 2003–2007 efter juridiska processer. 

2009 Nätnyttomodellen överges som regleringsmodell. 

2011 Införande av lag som innebär att strömavbrott längre än 24 timmar inte är 

tillåtna. 

2012 Sverige byter från efterhandsreglering till förhandsreglering för perioden 

2012–2015 enligt EU direktiv. 

2016 Regleringsperioden 2016–2019 förändras med avseende på modellen för 

förhandsreglering. 

2017 Ei presenterar den 24:e oktober nya förslag (Ei R2017:7) för tillsynsperioden 

2020–2023. 
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Svenska elsystemet  

Elpriset som kunder betalar består av tre delar, kostnaden för den faktiska elektriciteten de 

konsumerar, kostnaden för överföringen av elektriciteten från produktionsanläggningen till 

konsumenten samt skatter och avgifter (Energiföretagen, 2017c).  

 

Det svenska elsystemet består av fyra olika delar; elproduktion, elhandel, eltransmission och 

elkonsumtion, se Figur 4 (Svenska kraftnät, 2017). Elkonsumtion görs av samtliga aktörer 

(privatpersoner och företag) medan de inledande tre delarna endast bedrivs av speciella företag. 

Inom de inledande två delarna, elproduktion och elhandel, råder det konkurrens. Kunder kan 

välja vilken elproducent de vill köpa sin el ifrån. Eltransmission med hjälp av elnät är dock ett 

naturligt monopol vilket medför att kunder inte kan byta elnätsleverantör på något annat sätt än 

att flytta. Det finns olika nivåer inom eltransmission i Sverige nämligen stamnät, regionnät och 

lokalnät (Svenska kraftnät, 2017). I Sverige idag finns runt 170 företag som äger elnät på en 

lokalnätsnivå vilket är den nivå med flest antal kunder. I princip är alla privatpersoner och 

företag anslutna till ett elnät på lokalnätsnivå, det är endast ett fåtal stora företag som är anslutna 

till regionnät.  

 

 

Figur 4. Det svenska elsystemet (Svenska kraftnät, 2017).  
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Eftersom det är en monopolmarknad krävs det att marknaden regleras, detta enligt svensk 

lagstiftning (Ei, 2017b). Ei (2017b) är myndigheten som på uppdrag av regeringen att övervaka 

och reglera all elnätsverksamhet. Både Ei och elnätsbolagen tycker att marknaden bör regleras 

då elnätsmarknaden är en monopolmarknad (Mohlin och Sedin, 2018). Regleringen består i 

grund och botten av att Ei (2017b) bestämmer en intäktsram för de kommande fyra åren vilket 

sätter en övre gräns på hur mycket elnätsbolagen får ta ut i elnätsavgifter. Denna intäktsram 

bestäms utifrån uppgifter som elnätsbolagen rapporterar in angående bland annat löpande 

kostnader och teknisk information om deras nät (Mohlin och Sedin, 2018). Elnätsbolagen har 

på sin egna lokala marknad både ensamrätt till att erbjuda nättjänster men också en skyldighet 

att göra detta till ett skäligt pris (Ei, 2017b). För att få bedriva elnätsverksamhet krävs tillstånd 

från Ei (2017b). Då elnätsbolagen i Sverige inte är konkurrensutsatta är det Ei (2017b) som 

beslutar kring deras tillåtna intäkter. Detta görs för att reglera intäktsnivån för bolagen så de 

inte tar ut övervinster som kunderna får betala (Ei, 2017b). Intäktsnivån ska samtidigt inte vara 

för låg då detta kan medföra att elnätsbolagen inte återinvesterar lika mycket eller något alls i 

elnäten för att förbättra och effektivisera sin verksamhet (Ei, 2017b). Regleringen bör ge 

bolagen incitament till investeringar i elnäten samt effektivisering av sina verksamheter (Ei, 

2017b).  

 

Kravet på en fungerande reglering är att skydda kunderna mot oskäligt höga priser samtidigt 

som elnätsbolagen får en rimlig avkastning på det kapital som är nödvändigt för att bedriva 

elnätsverksamhet (Ei, 2017b). Enligt kapitel 5, 6§ i ellagen (1997:857) ska intäktsramen som 

fastställs av Ei täcka vad som benämns som skäliga kostnader som uppkommer vid drift av 

nätverksamhet under tillsynsperioden samt ge en rimlig avkastning på det kapital som är 

nödvändigt för att bedriva verksamheten (Sveriges Riksdag, 2018). Gällande regleringen 

överlag säger Önnegren (2018) att det optimala vore om Ei var objektiva och agerade som en 

mellandel mellan elnätskunder och elnätsbolagen. Eftersom företagssidan är väldigt 

organiserade och resursstarka har Ei i större grad tagit kundernas sida (Önnegren, 2018). Det 

existerar dock intressegrupper på kundernas sida med stora resurser som Svenskt Näringsliv 

och som syns mycket som Villaägarnas riksförbund (Mohlin och Sedin, 2018). Elnätsbolagen 

å sin sida organiserar sig också, då framförallt de mindre bolagen, för att på så sätt få större 

inflytande och makt vid regleringsfrågor samt domstolsprocesser (Mohlin och Sedin, 2018).  
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Bilaga J - Förvaltningsrättens dom 

 

Tabell 6. Översikt över Förvaltningsrättens dom för tillsynsperioden 2016–2019 gällande de 

ingående parametrarna i WACC-beräkningen (Önnegren, 2018).  

 

Enhet Rad Formel Värde 

Tillgångsbeta A   39,0% 

Skattesats B   22,0% 

Skuldandel C   52,0% 

Skuldsättningsgrad D =C/(1-C) 1,08 

Hävstångsfaktor E =1+(1-B)*D 1,85 

Equity beta F =A*E 72% 

Riskfri ränta G   4,01% 

Aktiemarknadsriskpremie H   5,00% 

Kostnad för eget kapital (ojusterat) I =G+F*H 7,61% 

Särskild riskpremie J   0,50% 

Kostnad för eget kapital K =I+J 8,11% 

Kreditriskpremie L   1,80% 

Kostnad för lånat kapital före skatt M =G+L 5,81% 

Kostnad för lånat kapital efter skatt N =M*(1-B) 4,53% 

Nominell WACC efter skatt O =(K*(1-C))+(N*C) 6,25% 

Nominell WACC före skatt P =O/(1-B) 8,01% 

Inflationsförväntning Q   2,04% 

Real WACC före skatt R =((1+P)/(1+Q))-1 5,85% 

 

 


