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DET OFFENTLIGA ÄGANDET är betydande på den svenska energimarknaden. 
Ett stort antal kommunala energibolag producerar, distribuerar och 
handlar med el, bedriver fjärrvärmeverksamhet samt distribuerar och 
handlar med naturgas. Även staten är starkt representerad. Vattenfall 
är Sveriges största producent och återförsäljare av el. Bolaget är dess-
utom landets största regionala och lokala elnätsoperatör och en av de 
största leverantörerna av fjärrvärme i Sverige. Det statliga affärsverket 
Svenska Kraftnät äger det högspända svenska stamnätet. Även utländ-
ska bolag är verksamma i Sverige. De utländska bolagen kan i sin tur 
vara privata, kommunala eller statliga. I detta kapitel kommer vi för 
det mesta behandla utländska bolag som om de vore privata vinstdri-
vande företag. Det innebär att vi gör en åtskillnad mellan kommunala, 
statliga och privata energibolag. Ofta är det ekonomiskt och ibland 
lagmässigt relevant att särskilja privat från offentligt ägande i största 
allmänhet. I sådana fall betraktar vi samfällt kommunalt och statligt 
ägda bolag som offentliga bolag.*

Vem som äger företagen behöver inte i sig ha någon betydelse för 
marknadsutfallet och därför inte heller för den samhällsekonomiska 
effektiviteten. Därför är det inte självklart att kommunala, statliga och 

* Landstingen äger för närvarande inga energibolag. Detta kan dock vara på väg att 

ändras. Landstinget i Gävleborg beslutade i juni 2012 att investera i egen vindkraft.

4.

 KAPITEL 4

Priser, investeringar  
och incitament för att  
begränsa konkurrensen



67

4 * PRISER, INVESTERINGAR OCH INCITAMENT FÖR ATT BEGRÄNSA KONKURRENSEN

privata energibolag ska omfattas av olika lagstiftning. Vad som spe-
lar roll är om det finns skillnader i bolagens incitament som beror på 
ägandet och om bolagen har möjlighet att agera enligt dessa incita-
ment.

Privata och offentliga företag kan ha skilda syften med verksamhe-
ten, till exempel genom att offentliga företag har ett bredare perspektiv 
än vinstmaximering. Exempelvis kan kommunala bolag på grund av 
sin lokala förankring utgå ifrån ett särskilt kundintresse. Även andra 
faktorer än kundintresset kan spela roll för affärsbesluten, till exempel 
kan offentliga företag ha lägre lånekostnader till följd av att det offent-
liga står som garant för lånen.

I detta kapitel diskuterar vi inom ramen för en ekonomisk modell 
vad ägandet kan betyda för prisbildningen på energimarknaden, 
investeringar i kapacitet, kvalitetshöjande åtgärder, forskning och 
utveckling, samt incitamenten att utöka verksamheten och att begrän-
sa konkurrensen. Vi undersöker också om energibolagens incitament 
är snedvridna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och möjlighe-
terna att korrigera detta genom ingrepp på marknaden. I nästföljande 
kapitel diskuterar vi den särskilda lagstiftningen som omgärdar kom-
munala energibolag.

Syftet med privat respektive offentlig  
affärsverksamhet

En rimlig utgångspunkt är att syftet med näringsverksamhet ska vara 
att skapa mervärde för ägarna. Vanligtvis tänker man sig att syftet med 
privata företag är att maximera vinsten. Detta finns även manifesterat 
i lagstiftningen. Exempelvis måste aktiebolag ange i bolagsordningen 
om verksamheten helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst 
till aktieägarna (aktiebolagslagen 3 kap. 3 §).

En intressant aspekt av kommunalt ägande är att kommunen är 
en geografisk enhet och inte en person eller ett kollektiv av personer. 
Ägaren har därför inte något egenintresse att beakta eller skapa mer-
värde för. Vi antar här att syftet med kommunala företag ska vara att 
skapa mervärde för kommunens medlemmar, alltså de folkbokförda 
invånarna och de som äger fast egendom i kommunen eller ska beta-
la kommunalskatt där. Denna tolkning har stöd i kommunallagen 

4.1
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(2 kap. 7 §) som anger att kommunal näringsverksamhet ska gå ut på 
att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt med-
lemmarna i kommunen och drivas utan vinstsyfte, det vill säga till 
självkostnad. Samtidigt bör kommunala företag som är verksamma 
utanför kommunens gränser sträva efter att göra största möjliga vinst 
i dessa områden, eftersom de på så sätt skapar störst mervärde för de 
egna kommuninvånarna. De kan alltså mycket väl agera på helt olika 
sätt inom kommunen och utanför kommunen i syfte att nå samma 
mål. På motsvarande sätt ska syftet med statlig näringsverksamhet 
vara att skapa mervärde för egna landets invånare. Statliga svenska 
företag som är verksamma utomlands ska alltså göra detta i syfte att få 
så stor vinst som möjligt. Detta torde gälla även utländska kommunala 
och statliga företag som är verksamma i Sverige, vilket är huvudorsa-
ken till att vi här betraktar utländska företag som vinstdrivande obe-
roende av vem som äger företagen.

Om vi tror att offentliga bolag alltid agerar för att maximera den 
samhällsekonomiska nyttan ger detta ett mycket starkt argument för 
offentligt ägande framför privat företagande. Men ett samhällsekono-
miskt perspektiv på kommunal eller statlig verksamhet gäller främst 
inom kommunen eller landet och inte nödvändigtvis på andra mark-
nader. Företagsledningen har inte heller alltid samma mål för ögonen 
som ägarna eller deras representanter, varken i privata eller offentliga 
bolag. Målkonflikter mellan ägare, styrelse och ledning kan ge upphov 
till snedvridna incitament inom bolaget.* Exempelvis finns risk för 
överinvestering om ledningen fokuserar mer på tillväxt och uppköp 
än avkastning på investerat kapital. Omvänt uppstår ett underinves-
teringsproblem om ledningen försöker undvika allt extraarbete och 
den affärsrisk som kan följa av en fokusering på tillväxt. Ett problem 
i offentliga bolag är att de folkvalda politikerna inte alltid besitter den 
kompetens eller har de resurser som behövs för att följa upp bolagsled-
ningens och styrelsens beslut. Ett annat problem är att det är svårt att 
skapa välavvägda incitament under självkostnadspriser. Man kan för-

* Den ekonomiska forskningen om organisatoriska problem och optimal ägarstyr-

ning (corporate governance) är omfattande; se till exempel Tirole (2006) för en bra 

lärobok i ämnet. Sjöstrand och Hammarkvist (2012) diskuterar ägarstyrning i statliga 

företag med speciell relevans för Sverige.
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visso alltid belöna ledning och anställda för att ha uppnått uppställda 
avkastningsmål eller för att ha använt hela budgetutrymmet. Effek-
tivitet kräver dock även att resurserna används på bästa möjliga sätt 
och att kunderna får tillgång till så bra produkter som möjligt med 
hänsyn till de resurser som läggs på verksamheten. Utan vinstintresse 
i verksamheten kan intresset internt i bolaget för att hushålla med 
 resurserna vara svagt.

I privata aktiebolag utövar ägarna direkt kontroll över företaget 
genom att rösta vid bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar om 
målet med verksamheten och utser styrelsen. Styrelsen svarar för 
bolagets organisation, förvaltningen av bolagets angelägenheter och 
utser en verkställande direktör med uppgift att sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Årsstäm-
man utkräver sedan ansvar av styrelsen och verkställande direktören 
samt disponerar företagets vinst. Dessa rättigheter och skyldigheter 
regleras i aktiebolagslagen. Köp och försäljning av aktieposter utgör 
ytterligare styr- och kontrollmedel i publika aktiebolag. Ägare som är 
missnöjda med utvecklingen i företaget kan sälja sina andelar, var-
vid aktiekursen sjunker. Motsatsvis är många intresserade av att köpa 
aktier i bolag som förefaller ha ljusa framtidsutsikter, och kursen sti-
ger. Aktie kursen återspeglar således marknadens förtroende för bola-
get och utgör en temperaturmätare på ledningens arbete.  Dessutom 
har många aktieägare ett aktivt intresse i bolaget och utvärderar 
verksamheten på egen hand, vilket bidrar till ökad ägarkontroll (detta 
förhållande får antas vara svagare avseende aktieägande genom fond-
andelar). Genom bonusprogram till ledning och anställda kan ägarna 
också försöka styra verksamheten i önskad riktning. Tanken är att 
vinstdelning ska sporra till korrekta affärsmässiga beslut.

Ägarna till privata bolag förfogar alltså över en rad instrument för 
att se till att verksamhetens mål uppfylls. Även om målkonflikter kan 
uppstå, vilar vår analys fortsättningsvis på följande antagande:

* Affärsbesluten i de privata energibolagen tas i syfte att maximera 
vinsten.

Kommunens medlemmar och landets invånare har ett begränsat 
direkt inflytande över de kommunala respektive statliga företagen. 
I stället är det de folkvalda politikerna som utövar ägarstyrningen å 
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invånarnas vägnar. Kommunfullmäktige bestämmer bland annat 
ändamålet med verksamheten och utser styrelsemedlemmarna i kom-
munala aktiebolag (kommunallagen 3 kap. 7 §). I de statliga bolagen 
ansvarar regeringen för ägarstyrningen (SOU 2012:14). Invånarna kan 
visserligen uttrycka missnöje med hur de offentliga företagen sköts 
genom att rösta bort de ansvariga politikerna i nästa val. Detta är dock 
ett trubbigt instrument, inte minst för att val endast hålls vart fjärde 
år. Hur många som röstar på en viss politiker beror på politisk ideologi 
och hur denne skött sig i en mängd avseenden. Ett misskött offentligt 
bolag uppfattas rimligen som negativt, men behöver inte få några kon-
sekvenser för hur folk röstar om de ansvariga politikerna står starka 
av andra orsaker. Medborgarna har ingen möjlighet att utöva indirekt 
inflytande genom att köpa eller sälja aktier i offentliga bolag. Om man 
ogillar skötseln av det offentliga bolaget kan man flytta till en annan 
kommun eller ut ur landet. Detta är naturligtvis kostsamt för den 
enskilde som sannolikt har svaga incitament att själv utvärdera verk-
samheten i offentliga företag. Insynen är dock större i kommunala än 
i statliga och privata företag. All dokumentation i kommunala bolag 
är normalt allmänna handlingar (offentlighets- och sekretesslagen 
2 kap. 3 §) och därför tillgänglig för alla svenska medborgare (tryck-
frihetsförordningen 2 kap. 1 §). Privata och statliga bolag har ingen 
liknande skyldighet att lämna ut information till enskilda personer.

Ägarkontrollen får sägas vara svagare i offentliga bolag än i privata 
företag i meningen att kommunens medlemmar, eller landets invå-
nare, är starkt beroende av att de politiska representanterna tillvaratar 
deras intressen. Motstridande intressen mellan invånarna och de folk-
valda representanterna, respektive mellan de folkvalda och styrelse 
och ledning, gör att det egentliga målet med den offentliga affärsverk-
samheten kan vara både svårt att bestämma och styra mot. Det är inte 
självklart att kundnytta och vinstintresse balanseras optimalt, eller att 
något kundintresse ens tillvaratas, även om sådana mål ställts upp för 
verksamheten.

Det är inte heller säkert att dubbla målkonflikter förvärrar snedvrid-
ningarna i offentliga bolag. Anta till exempel att kommunfullmäktige 
önskar gynna kunderna genom låga priser medan företagsledningen 
vill maximera vinsten genom höga priser. Kompromisslösningen kan 
ligga någonstans mitt emellan, kanske vid det samhällsekonomiskt 

4.
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optimala priset. Målkonflikterna tar i detta fall ut varandra, till sam-
hällets bästa. För att renodla analysen av ägandets betydelse utgår vi 
för det mesta från följande förenklande antagande:

* Affärsbesluten i de offentliga energibolagen tas i syfte att uppfylla 
de mål som de politiska ägarrepresentanterna ställt upp för verk-
samheten.

Hur påverkar ägandet prisbildningen?

I kapitel 2, avsnitt 2.1–2.4, studerade vi prisbildningen under anta-
gandet om perfekt konkurrens, det vill säga att varje enskilt bolag tar 
priset för givet i produktionsbesluten. När vi här studerar ägandets 
betydelse utgår vi från en marknadsmodell där företagen tillåts ta hän-
syn till prisändringar, det vill säga den modell som introducerades i 
avsnitt 2.5. Vi tittar alltså på en marknad med imperfekt konkurrens 
där företagens marknadsmakt kan spela roll för företagens beteende. 

Figur 4.1 illustrerar i ett utbuds- och efterfrågediagram de ekono-
miska avvägningar ett energibolag står inför när priset till kunderna 
ska sättas. Den vågräta axeln anger produktion och förbrukning medan 
den lodräta axeln visar priset som kunderna, det vill säga  hushåll och 

4.2

Figur 4.1. Prisbildningen på energimarknaden.
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företag, får betala. Vi gör än så länge ingen åtskillnad mellan handel, 
produktion och nätverksamhet. De ekonomiska avvägningarna är 
snarlika, även om villkoren och det institutionella ramverket skiljer 
sig åt mellan de olika delmarknaderna. Tills vidare utgår vi ifrån fri 
prisbildning. Prisregleringar utgör ett lagmässigt ingrepp i markna-
den vars effekter vi återkommer till.

Efterfrågekurvan i figur 4.1 anger företagets försäljning som en 
funktion av priset. Allmänt gäller att efterfrågan sjunker när företaget 
sätter ett högre pris. Exempelvis är försäljningen lika med k vid priset 
p, men sjunker till km vid det högre priset pm. Utseendet på det enskilda 
företagets efterfrågan beror dels på priskänsligheten i kundernas tota-
la energiförbrukning, dels på konkurrensen om kunderna.

I figuren finns två kurvor som anger olika typer av kostnader. Vissa 
kostnader är rörliga. I produktions- och handlarledet utgörs den rör-
liga kostnaden i stort sett av råvarukostnaden alternativt inköpspriset 
av energin. Även nätverksamheten har en rörlig kostnadskomponent. 
Högre förbrukning innebär en större belastning på nätet och att kost-
naden för underhåll ökar. Marginalkostnadskurvan uttrycker kostna-
den av att öka produktionen med en enhet. Såsom figuren är ritad, 
är marginalkostnaden konstant. En del kostnader beror på kundstor-
lek, produktions- och nätkapacitet och så vidare, men inte direkt på 
kortsiktiga svängningar i förbrukningen. Detta kan vara administra-
tionskostnader, hyra av fastigheter, avskrivningar och räntekostnader. 
Dessa fasta kostnader bidrar till att genomsnittskostnaden blir högre 
än marginalkostnaden. Genomsnittskostnaden sjunker när förbruk-
ningen ökar, då de fasta kostnaderna sprids ut på flera enheter. Vi talar 
då om att det finns skalfördelar i produktionen.

Med skalfördelar ligger det samhällsekonomiskt optimala priset 
över den kortsiktiga marginalkostnaden och ges av p i figuren. Till 
priset p och förbrukningen k uppnår bolaget precis täckning för sina 
kostnader, inklusive skälig avkastning på investerat kapital.* I ett pri-

* När bolaget tar ut båda rörliga och fasta avgifter och samhället har full information 

om företagets kostnader, är det samhällsekonomiskt optimalt att sätta det rörliga 

priset lika med den kortsiktiga marginella kostnaden och använda den fasta delen 

till att täcka fasta kostnader inklusive kapitalavkastning. För att förenkla analysen 

antar vi här att bolaget endast tar ut ett rörligt pris som dessutom är detsamma för 

alla kunder.
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vat bolag utgör den skäliga avkastningen den högsta avkastning ägar-
na kunde ha uppnått genom att investera pengarna någon annanstans 
på konkurrensmässiga villkor, justerat för relevant risk. Skattefinan-
sierad offentlig verksamhet är normalt dyrare än marknadsbaserad 
finansiering av privata bolag på grund av beskattningens snedvridan-
de effekter. Därför är den skäliga kapitalavkastningen normalt högre 
i offentliga än privata bolag (Laffont och Tirole 1993). Vad som utgör 
skälig avkastning för kommunala bolag skiljer sig åt mellan kommu-
ner, bland annat genom att finansieringsbehovet varierar. Exempel-
vis kan kommuner med höga utgifter för äldreomsorgen ha en högre 
skälig kapitalavkastning. Den skäliga avkastningen varierar dessutom 
över tid, beroende på konjunkturen. I dåliga tider upplever kommu-
nerna ett bortfall i skatteinkomsterna utan att kostnaderna sjunker i 
motsvarande mån. En kommuns finansieringsbehov påverkas även av 
det kommunala utjämningssystemet och andra stödsystem. Kommu-
nala underskott måste i regel åtgärdas inom tre år (kommunallagen 
8 kap. 5a §). I ett prekärt budgetläge kan temporärt höjda vinstuttag 
i kommunala företag vara ett sätt att mildra budgetrestriktionen.* 
Det kan vara svårt för en utomstående att mäta vad som är en skälig 
avkastning eftersom den varierar mellan ägandeform, från kommun 
till kommun och kanske över tid. Mot bakgrund av dessa mätproblem 
uppstår frågan om företagen självmant kommer att ta ut det skäliga 
priset p.

Ett energibolag som försöker maximera sin vinst skulle vilja sätta 
ett högre pris än p. Detta incitament motverkas emellertid av att för-
säljningen faller vid ett högre pris. Det finns därför en prisnivå pm 
över vilken det inte är lönsamt att ytterligare höja priset. Försäljningen 
vid det vinstmaximerande priset ges av km. Vinstökningen utgörs av 
skillnaden mellan pris och genomsnittskostnad multiplicerat med 
förbrukningen, det vill säga den ljusa rektangeln A i figur 4.1. Över-
prissättning innebär välfärdsförluster till följd av att förbrukningen 
sjunker från k till km. Välfärdskostnaden utgörs av skillnaden mellan 
kundernas betalningsvilja för varan och kostnaden för att producera 

* Kommunerna kan även använda de kommunala bolagen för att stabilisera sin eko-

nomi genom att belåna dem och ta ut högre utdelning i lågkonjunktur och återbetala 

lånen i goda tider. Detta kan vara ett motiv för att driva bolag i kommunal regi.
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den, triangeln C i figur 4.1. För att hushålla med resurserna anpas-
sar bolagen sin kapacitet till försäljningen. Vinstdrivande bolag med 
marknadsmakt tenderar därför att underinvestera i produktions- och 
nätkapacitet, km<k i figur 4.1, och uppnår en avkastning på kapitalet 
som överstiger den konkurrensmässiga.* 

Staten och kommunerna har förstås användning för vinsterna från 
sina energibolag för att finansiera de offentliga utgifterna. Samtidigt 
representerar politikerna invånarna och när lokala företag drabbas av 
höga priser kan det få negativa sysselsättningseffekter. De folkvalda 
politikerna kan därför tänkas avväga konsumentnytta mot vinst när 
de utövar sitt inflytande över de offentliga bolagen. Ett offentligt bolag 
som bedriver sin verksamhet i syfte att maximera invånarnas nytta 
tar ut det skäliga priset p, som utgör den samhällsekonomiskt opti-
mala avvägningen mellan konsumentnytta och vinst i det offentliga 
 företaget.

Sammanblandning av politik och affärer kan dock medföra sned-
vridna priser (Shleifer och Vishny 1994). Den politiska sammansätt-
ningen i fullmäktige eller riksdag kan innebära att för stor eller för 
liten vikt tillmäts konsumentnyttan relativt vinsten. Om inflytelse-
rika politiska krafter lägger särskild vikt vid låga energipriser, kan en 
situation uppstå där offentliga bolag subventionerar energin genom 
att sätta priset ps som är lägre än det samhällsekonomiskt optimala. 
Samma problem uppstår om bolaget används i annat syfte än ener-
giförsörjning, till exempel för att upprätthålla sysselsättningen. På 

* Ett klassiskt forskningsbidrag (Dixit 1980) visar att det kan vara lönsamt att hålla 

sig med överkapacitet om man därigenom trovärdigt kan visa att man kommer att 

bemöta eventuell konkurrens aggressivt. Vi är tveksamma till att denna mekanism 

är särskilt viktig på de marknader vi här studerar. Distribution av el och naturgas 

utgör naturliga monopol där konkurrenshotet är obetydligt. Nyinträde på fjärrvär-

memarknaden verkar inte heller särskilt troligt. Varje elbolag är sannolikt för li-

tet för att man på ett trovärdigt sätt kan hålla konkurrenter borta från marknaden 

genom att överinvestera i produktionskapacitet. Överkapacitet i naturgasledningen 

mellan Danmark och Sverige skulle kunna fungera som en spärr mot inträde på 

naturgasmarknaden. Kapacitetsutnyttjandet i denna ledning är emellertid rätt högt 

(95 procent 2009 och 86 procent 2010; se Energimarkandsinspektionen, 2011a), så 

inte heller här är det uppenbart att utbyggnad drivs av motivet att blockera inträde. 

Fridolfsson och Tangerås (2011) gör en fördjupad analys av incitamenten för investe-

ringar på den svenska elmarknaden.

4.2
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grund av överinvesteringar i produktionskapacitet, ks>k i figur 4.1, blir 
kapitalavkastningen oskäligt låg i båda fallen. Vinstförlusten anges av 
den mörkare rektangeln B i figur 4.1. Risken finns även att bolagen 
används för andra ändamål än att gynna konsumentnyttan, vilket i 
så fall leder till överpriser (Bennedsen 2000). En variant är att offent-
liga energibolag subventionerar andra verksamheter genom att åta sig 
delar av deras kostnader. Finansiering av testanläggningar för ener-
giproduktion i samarbete med lokala universitet och högskolor kan 
vara ett exempel, sponsring av idrottslag ett annat. Denna lösning är 
inte med nödvändighet samhällsekonomiskt ineffektiv. Det beror på 
om korssubventionering är det mest effektiva sättet att finansiera dylik 
forskning och utveckling eller sponsring. Dock försvårar sådan sam-
manblandning extern utvärdering av företagets verksamhet.

LÖNE- OCH KAPITALKOSTNADERNAS  

BETYDELSE FÖR PRISER OCH FÖRSÄLJNING

I ett privat företag utgör nettolön plus inkomstskatt, arbetsgivar avgift 
och sociala förmåner den totala lönekostnaden. Den kommunala 
delen av inkomstskatten motsvarar en inkomstöverföring mellan före-
tag och kommun och utgör ingen egentlig kostnad för kommunen, 
åtminstone för den delen av arbetsstyrkan som bor inom kommunen. 
På motsvarande vis utgör den statliga inkomstskatten och arbetsgivar-
avgiften till viss del en inkomstöverföring mellan staten och de statliga 
företagen och ingen egentlig kostnad.

Det är vanligt att kommuner går i borgen för lån till kommunal 
affärsverksamhet. Kommuner anses generellt inte kunna gå i kon-
kurs, och därmed är lån till kommunal affärsverksamhet närmast att 
betrakta som riskfria för långivarna. Detta gäller inte minst lån som 
förmedlas genom det kommunägda kreditmarknadsbolaget Kom-
muninvest.* Statliga bolag kan också få gynnsamma lånevillkor även 
om staten inte nödvändigtvis åtar sig ett formellt borgens åtagande, 
om långivarna ändå uppfattar staten som garant för företagets 

* Alla medlemmar i Kommuninvest har tecknat en obegränsad, solidarisk borgen för 

de förpliktelser som ingår i verksamheten. I tillägg måste den enskilda kommunen 

teckna borgen för lånen till sina majoritetsägda företag; se www.kommuninvest.se.
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 verksamhet genom sitt ägande. Detta fenomen är känt som »mjuka 
budgetvillkor« (Kornai 1986).

Skillnader i löne- och upplåningskostnader sänker marginal- och 
genomsnittskostnaden i offentlig relativt till privat verksamhet och 
ger offentliga företag starkare incitament att höja produktionen och 
sänka priserna. Detta kan vara gynnsamt från en samhällsekonomisk 
utgångspunkt. En fördel med exempelvis samordnad upplåning är 
att kommunerna kan förhandla fram bättre lånevillkor och därmed 
sänka sin kapitalkostnad på ett effektivt sätt.

Lägre lånekostnader till följd av en lägre riskpremie ökar lönsam-
heten i riskfyllda investeringar. Men projektrisken försvinner inte 
bara för att kommunen eller staten garanterar lånen. Risken har i 
stället fördelats ut på kommunens medlemmar eller landets invåna-
re. Eftersom dessa inte har tillfrågats och typisk sett inte heller har 
någon möjlighet att undvika borgensåtagandet (annat än genom att 
flytta), finns en fara att projektrisken underskattas och att offentliga 
bolag därför överinvesterar. Detta händer om beslutsfattarna i de 
offentliga bolagen inte fullt ut tar hänsyn till den risk som överförts. 
Kommunala bolag betalar förvisso en riskpremie eller borgensavgift 
till kommunen för lånen som ska vara marknadsmässig, det vill säga 
den extra ränta som företaget skulle behöva betala för lånet om kom-
munen inte gick i borgen. Det är dock svårt att beräkna en marknads-
mässig riskpremie. Därför sätts den ofta schablonmässigt (Kommun-
invest 2012). I kommunalt ägda företag utgör riskpremien dessutom 
endast en inkomstöver föring mellan företag och kommun som inte 
påverkar kommunekonomin i stort. Det finns därför risk för att stor-
leken på riskpremien inte har någon egentlig inverkan på de affärs-
mässiga besluten i de kommunala företagen, även när den förefaller 
vara på en marknadsmässig nivå. Staten går inte i borgen för statliga 
bolag och företagen betalar därför inte heller någon borgensavgift. 
En eventuell rabatt i statliga bolags riskpremie uppstår till följd av att 
låntagarna förväntar sig att staten garanterar företagets lån. I så fall 
blir kopplingen mellan kapitalkostnad och projektrisk svag och det 
uppstår en uppenbar risk för överinvestering även i statliga bolag. 
Konsekvensen av överinvesteringar i exempelvis ny kapacitet är att 
priserna blir för låga.

4.2
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VILKEN BETYDELSE HAR PRISREGLERINGAR?

Analysen ovan har utgått ifrån att företagen står fria att sätta vilka 
priser de vill. Detta stämmer väl när det handlar om fjärrvärme och 
elproduktion, samt om handel med el och naturgas eftersom dessa 
marknader är oreglerade. Nättarifferna för el och naturgas är dock 
prisreglerade. Ovanstående modell är ändå användbar för att förstå 
prisbildningen i distributionsledet för el och gas så som den har fung-
erat fram till nyligen. Till och med 2011 fick nätbolagen sätta vilka 
tariffer de ville. Energimarknadsinspektionen (EI) utvärderade som 
ansvarig regleringsmyndighet tariffernas skälighet i efterhand. Om 
en låg tariff hade högre sannolikhet att passera som skälig än en hög 
tariff, utgör efterfrågekurvan i figur 4.1 bolagets förväntade reglerade 
efterfråga.*

Från och med 2012 gäller en ny regleringsmodell för elnät som 
innebär att EI förhandsgranskar bolagens tariffer. Med den nya meto-
den bestämmer EI en intäktsram för varje distributionsnät, en ram 
som ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på kapi-
talet (se ellagen 5 kap.). EI har föreslagit att samma metod ska gälla 
också för gasnätstariffer. I figur 4.1 ges den samhällsekonomiskt opti-
mala intäktsramen av pk.

Ett fundamentalt problem för EI är att den inte med precision kan 
skatta alla relevanta kostnader. Intäktsramen bestäms därför utifrån 
nätföretagets eget förslag, tillsammans med andra uppgifter som krävs 
för att pröva förslaget. Nätföretag kan ju förstås tjäna på att överdriva 
sina kostnader och därigenom få en högre intäktsram. Exempelvis kan 
de överdriva de löpande kostnaderna eller pumpa upp kapitalbasen 
genom att manipulera värdet på anläggningstill gångarna eller ändra 
avskrivningstiden. Den lagmässiga skyldigheten att ekonomiskt redo-
visa nätverksamheten skild från annan verksamhet (ellagen 3 kap. 2 §, 
naturgaslagen 4 kap. 3 §) försvårar för bolagen att manipulera kostna-
derna genom att sammanblanda nätverksamheten med annan verk-
samhet. Men bolagen kan delvis komma runt problemet genom att 

* Vi kan fortfarande studera företagens incitament under reglerad efterfrågan, men 

inte utan vidare dess välfärdseffekter. För att detta ska vara möjligt måste den regle-

rade efterfrågan stämma överens med konsumenternas marginalvärde av konsum-

tion, vilket svårligen torde vara fallet. 
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betala överpris för de varor och tjänster man köper från oreglerade 
verksamheter med samma ägare.*

Sammantaget kan man säga att bolagen har ett informationsöver-
tag över regleringsmyndigheten som de kan använda för att pressa 
tarifferna i den riktning de själva önskar. Om exempelvis offentliga 
nätbolag har ett särskilt kundintresse, kan de tänkas ha ett svagare 
intresse av att pressa upp nättarifferna genom att överdriva sina kost-
nader. I så fall kommer offentliga bolag att ha lägre nättariffer än pri-
vata bolag även under prisreglering.**

Vilka är incitamenten för att investera  
i kvalitetsförbättringar och FoU?

Konsumenterna bryr sig om både kvalitet och pris. Den viktigaste kva-
litetskomponenten i energiförsörjningen är en hög leveranssäkerhet. 
Den är särskilt värdefull för den energiintensiva industrin eftersom 
avbrott kan leda till kostsamma driftsstörningar. I figur 4.2 illustrerar 
vi effekterna av att höja kvaliteten, till exempel leveranssäkerheten, på 
en oreglerad marknad.

I utgångsläget är både efterfrågan och genomsnittskostnaden låg. 
Låt oss först titta på incitamenten i ett offentligt ägt företag. Anta att 
bolaget till följd av ett särskilt konsumentintresse anlägger priset p, 
som vid försäljningen k precis täcker genomsnittskostnaden. Högre 
kvalitet höjer kundernas betalningsvilja för energi, vilket vi här illus-
trerar genom rotera efterfrågan uppåt från låg till hög. Vid förbrukning 

* Denna möjlighet är uppenbar under den så kallade TPA-utredningens (SOU 

2011:44) förslag till reglering av fjärrvärmen. Överföring och tillträde till fjärrvär-

menätet ska prisregleras, men inte försäljning och produktion. På marknader med 

svaga förutsättningar för inträde föreslår utredningen dessutom att alla dessa verk-

samheter ska få drivas inom samma bolag. Det är då enkelt att trolla bort alla  vinster 

i nätverksamheten genom att betala överpris för inköpt fjärrvärme och/eller ta un-

derpris för överföring. Alla transaktioner är interna och påverkar inte bolagets totala 

vinst. 

** I sammanhanget är det intressant att notera att EI inför den första tillsyns perioden 

2012−2015, underkände 157 av 168 förslag till intäktsram. I samtliga fall fick bolagen 

en lägre intäktsram. (www.ei.se/For-Energiforetag/El/Forhandsprovning-av-elnats-

tariffer/26 mars 2012). En uppenbar tolkning är att EI ansåg att bolagen generellt 

överdrev sina kostnader och att även de offentliga bolagen begärde för höga nät-

tariffer. 
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k motsvarar konsumenternas totala värdering av förhöjd kvalitet det 
randiga området A plus den prickiga triangeln B. Att höja kvaliteten 
kostar dock. I figuren illustrerar vi detta genom att genomsnittskost-
naden skiftar uppåt från låg till hög. Vid produktion k ges den totala 
kostnadsökningen av den randiga rektangeln C. Såsom figuren är 
ritad är A+B>C, vilket innebär att det är samhällsekonomiskt lönsamt 
att höja kvaliteten.* Ett offentligt ägt bolag som tar tillräcklig hänsyn 
till konsumentnyttan av förhöjd kvalitet kommer således att investera 
i kvalitetsförbättring i exemplet.

Ett vinstmaximerande bolags incitament att investera i kvalitets-
förbättrande åtgärder skiljer sig från vad som är samhällsekonomiskt 
optimalt på två sätt. Under förutsättning att företaget utövar mark-
nadsmakt har vi i utgångsläget priset pm och försäljningen km. Till 
följd av den lägre försäljningsvolymen uppgår kundernas värdering 
av kvalitetshöjningen endast till B. Utövandet av marknadsmakt ger 
således försvagade incitament att investera i högre kvalitet till följd av 
att företagets försäljningsvolym totalt sett är för låg. Men det är inte 

* Den ökade betalningsviljan innebär vanligen ökad försäljning. Vid marginella änd-

ringar i kvaliteten kan vi emellertid bortse från denna volymeffekt som är av sekun-

där betydelse.
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Figur 4.2. Incitamenten att höja kvaliteten på en oreglerad marknad.
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kundvärdet B som spelar roll för det vinstmaximerande bolaget utan 
endast effekten på företagets vinst. Högre kvalitet innebär att det vinst-
drivande bolaget kan höja energipriset från pm till ph utan att förlora 
försäljning. Inkomsterna ökar med den ljusa rektangeln D i figur 4.2. 
Den totala kostnadsökningen utgörs av den ljusa rektangeln E vid för-
säljningen km och motsvarar i detta exempel precis inkomstökningen 
(E =D). Ett vinstmaximerande företag skulle alltså inte höja kvaliteten 
i detta fall. Man kan dra slutsatsen att stora företag med ett särskilt 
kundintresse har ett starkare incitament att investera i ökad kvalitet 
och leveranssäkerhet än mindre företag, oberoende av om de mindre 
företagen har ett särskilt kundintresse eller endast är inriktade på 
vinstmaximering. Orsaken är att en större försäljningsvolym stärker 
investeringsincitamenten (A+B > B och A+B > D).

Huruvida ett vinstdrivande företag, utifrån ett samhällsekono-
miskt perspektiv, har för svaga eller starka incitament att investera i 
kvalitet förutsatt försäljningen km, beror på hur stor ytan B är relativt 
ytan D. Incitamenten är för svaga i fall B > D, medan de är för starka 
om B < D. Båda är möjliga, beroende på exakt hur kvalitetshöjningar 
påverkar den marginella jämfört med den genomsnittliga konsumen-
tens betalningsvilja (Tirole 1988). Offentliga och privata företag kan 
alltså ha olika incitament att höja kvaliteten givet en viss försäljning, 
men man kan utifrån analysen ovan inte generellt säga om offentliga 
företag torde investera mer eller mindre i kvalitet jämfört med privata 
företag. 

Incitamenten för att investera i forskning och utveckling (FoU), 
för att ta fram nya eller förbättrade produkter och tjänster, är i princip 
desamma som incitamenten för att investera i kvalitetsförbättrande 
åtgärder. En förbättrad produkt ökar konsumenternas betalnings-
vilja, som i figur 4.2. Den samlade förändringen i konsumentöver-
skott är större ju större försäljningsvolymen är. Vinstdrivande bolag 
har för svaga incitament att förbättra produkter om försäljningen är 
låg till följd av att de utnyttjar marknadsmakt.* Offentliga bolag med 

* Problemet med underinvesteringar förstärks om det förekommer positiva sprid-

ningseffekter i FoU, det vill säga att bolagen kan kopiera/lära av varandra och där-

med tjäna på andras utvecklingsarbete. Dylika spridningseffekter kan även uppstå 

genom kvalitetsförbättrande åtgärder. 
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ett särskilt kundintresse och högre relativ försäljning har ett starkare 
incitament att investera i FoU än andra företag.* Men precis som fal-
let var med kvalitetshöjande åtgärder, kan offentliga företag ha star-
kare eller svagare incitament att investera i FoU för att ta fram bättre 
produktionsprocesser än privata företag, kontrollerat för företagets 
storlek.

Processinnovationer handlar om att sänka företagets kostnader 
genom att förbättra produktionsprocesserna. Även värdet av process-
innovationer ökar naturligt nog vid högre försäljning. Om offentliga 
bolag engagerar sig extra mycket i kunderna och har relativt sett högre 
försäljning, har de även ett starkare incitament att investera i FoU för 
att ta fram processinnovationer än vad vinstmaximerande företag med 
möjlighet att utöva marknadsmakt har.

Det bör noteras att offentliga företag har för starka incitament att 
investera om de lägger för stor vikt vid kundnyttan och för lite vikt 
vid vinsten. Om man observerar att offentliga bolag investerar mera 
i FoU och kvalitetsförbättrande åtgärder än vad privata företag gör, så 
innebär detta inte per automatik att offentliga bolag drivs på ett bättre 
(eller sämre) sätt. En fundamental faktor för beslutet att investera är 
företagets kapitalkostnader. FoU-investeringar är speciellt riskfyllda 
och finansieringskostnaden påverkas av den riskpremie som bola-
gen måste betala. Som vi diskuterade i avsnitt 4.2. är det vanligt att 
kommuner går i borgen för sin affärsverksamhet. Även statliga bolag 
kan betala en lägre riskpremie om staten i någon mening uppfattas 
garantera företagets fortlevnad. Lägre lånekostnader till följd av en 
lägre riskpremie torde ge ett relativt starkare incitament att investera 
i FoU och kvalitetsförbättrande åtgärder i offentliga företag jämfört 
med privata. Även satsningar på ny klimatförbättrande teknik, som 
diskuterades i förra kapitlet, kan ses i detta ljus. Det finns en fara att 
projektrisken underskattas och att offentliga bolag därför överinveste-
rar i kvalitetsförbättringar och FoU.

* Sterlacchini (2012) visar att elbolagen i USA, EU och Japan genomförde betydande 

nedskärningar i sina FoU utgifter mellan 1990 och 2004, samtidigt som vågen av el-

marknadsreformer sköljde över länderna. Nedskärningarna var mestadels koncen-

trerade till privata eller privatiserade elbolag, medan de statliga bolagen inte sänkte 

sina FoU-utgifter i någon signifikant utsträckning.
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INVESTERINGAR I KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR  

OCH FOU UNDER PRISREGLERINGAR

På en oreglerad marknad erbjuder investeringar i kvalitetsförbättring-
ar en möjlighet för bolagen att ta ut ett högre pris och därmed uppnå 
högre intäkter. I reglerade verksamheter som distribution av el och 
naturgas begränsar intäktsramen denna möjlighet, något som försva-
gar vinstdrivande bolags incitament att investera i kvalitetsförbättran-
de åtgärder. Staten har uppmärksammat detta problem. När intäktsra-
men bestäms ska hänsyn tas till kvaliteten i företagets nätverksamhet 
(ellagen 5 kapitlet 7 §), och då främst leveranssäkerheten (Energimark-
nadsinspektionen 2010c). Idealt sett motsvarar den extra ersättningen 
till bolagen precis förbrukarnas värdering av ökad leveranssäkerhet, 
vilket motsvarar området A+B givet produktionen k i figur 4.2. Det är 
dock svårt att skatta betalningsviljan för kvalitet. Värdet av leverans-
säkerhet beror till exempel på kundernas kostnad vid avbrott. Därför 
kommer vinstdrivande nätbolags investeringar i leveranssäkerhet 
normalt att avvika från det samhällsekonomiskt optimala, men det är 
omöjligt att säga huruvida bolagen systematiskt över- eller underinves-
terar. En snäv fokusering på leveranssäkerhet från reglermyndighe-
tens sida kan ha negativ inverkan på andra kvalitetsdimensioner som 
kan vara potentiellt värdefulla för kunderna. Produktinnovationernas 
värde riskerar att bli för lågt eftersom intäktsregleringen inte påverkas 
av om bolaget utvecklar förbättrade produkter eller höjer servicenivån, 
till exempel genom att investera i sofistikerade elmätare. Även värdet 
av processinnovationer riskerar att sjunka i den mån kostnadsbespa-
ringar bestraffas för hårt, med sänkta intäktsramar. Vinstdrivande 
bolags vilja att betala för innovationer torde därför vara starkt försva-
gade under intäktsreglering.* 

Offentliga energibolag får likartade problem med investeringar i 
kvalitet och innovationer. Om företagen i viss mån tar särskild hänsyn 
till konsumentvärdet kommer deras incitament att investera i kvali-
tetshöjande åtgärder eller FoU att avvika från incitamenten i vinst-

* Regleringsmyndigheten i Storbritannien beaktar innovationsincitamenten i sin nya 

regleringsmodell, den så kallade RIIO, som börjar gälla 2015 (Ofgem 2013). EI plane-

rar eventuellt att modifiera sin regleringsmodell något, men vi har ingen information 

om vilka förändringar EI tänker sig.

4.3.1
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drivande privata bolag. Det går inte att ge några precisa förutsägelser 
om sambandet mellan produktutveckling och kvalitetsförbättringar 
å ena sidan och ägandeformer å andra sidan under intäktsreglering. 
Sambandet beror bland annat på priskänsligheten i efterfrågan på 
 ändringar i kvalitetsnivån och på intäktsramens storlek.

Påverkar ägandet incitamenten att expandera?

Offentliga och privata företag utvidgar ibland sin verksamhet genom 
uppköp av produktions-, handels- eller nätverksamhet. Förvärv av nät-
verksamhet är särskilt intressant i sammanhanget, eftersom frågan 
om sammankoppling med befintlig infrastruktur då uppstår. Nät-
verksamheten är oftast en lokal monopolverksamhet, och det handlar 
därför för kommunala bolags del om att förvärva nät utanför kommun-
gränsen. Vi illustrerar effekterna av uppköp och uppköpskonkurrens 
med utgångspunkt i fjärrvärmen, eftersom priserna där är oreglerade.

Ett kommunalt bolag kan antas driva sin verksamhet utanför hem-
kommunen i vinstsyfte, eftersom kundintresset främst torde vara rik-
tat till de egna kommuninvånarna. En orsak är att invånarna i andra 
kommuner ju har begränsat politiskt inflytande i företagets hemkom-
mun och att effekterna på det lokala affärslivet i andra kommuner 
sannolikt tillmäts mindre betydelse. När förvärv sker på affärsmässig 
grund, oberoende av ägandeform, finns det ingen reell skillnad mellan 
kommunala, privata och statliga aktörer på marknaden för uppköp. 
På en marknad med fri uppköpskonkurrens skulle det mest effektiva 
bolaget vinna budgivningen oberoende av ägandeform och allt annat 
lika.

Kapitalkostnaderna kan skilja sig åt mellan privat och offentlig 
verksamhet på grund av att kommun eller stat formellt eller informellt 
står som garant för lånen, som vi diskuterade i avsnitt 4.2. Genom att 
det offentliga garanterar lånen finns risk för snedvriden konkurrens. 
Borgensåtagandet sänker kommunala energibolags lånekostnader 
relativt till de privata bolagen och innebär att kommunala bolag har 
råd att betala ett högre pris. Privata alternativ riskerar därför bli utkon-
kurrerade även i de fall där de skulle driva verksamheten mera effek-
tivt. Överinvestering och snedvriden konkurrens utgör dessutom ett 
större problem i mera riskfyllda projekt, eftersom värdet av formella 

4.4
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eller informella kommunala eller statliga garantier, sett till skillnader 
i upplåningskostnader, är större vid högre projektrisk.

Företag kan vilja förvärva annan verksamhet även för att begrän-
sa konkurrensen. Anta att fjärrvärmeverket i en kommun är mindre 
effektivt än fjärrvärmeverket i grannkommunen och har en lagmässig 
skyldighet att släppa in konkurrenten i sitt nät på skäliga villkor.* Till-
träde skulle innebära en ekonomisk förlust för fjärrvärmeverket med 
det högre kostnadsläget. Ett sätt att förekomma konkurrens är att det 
ena bolaget förvärvar det andra. Vem som köper vem spelar ingen roll. 
Om bolagen primärt drivs av vinstintresse när de beslutar sig för att 
träda in på andra marknader, torde konkurrensbegränsande förvärv 
över kommungränsen dessutom uppstå oberoende av ägandeförhål-
landen.

INCITAMENTEN ATT FÖRVÄRVA  

NÄTVERKSAMHET UNDER PRISREGLERING

Det samhällsekonomiska värdet av att koppla ihop elnät och gasnät 
ligger främst i att distributionen blir mer kostnadseffektiv och säker 
genom att flaskhalsar i de enskilda näten minskar. Handelsvinster är 
mindre viktiga eftersom marknaden redan är integrerad (dock kan 
man tänka sig specialfall där kommuner i olika elområden kopplar 
ihop sina nät för att utnyttja prisskillnader). Till skillnad från fjärr-
värmen är el- och gasnäten prisreglerade. Företagens upplevda värde 
av integration bestäms därför av sambandet mellan intäktsram, kost-
nadsbesparingar och leveranssäkerhet.

Effektivare bolag torde ha en högre betalningsvilja för att förvärva 
nät även under prisregleringar. Om uppköp främst görs i vinstsyfte, 
gäller även här att välfungerande uppköpskonkurrens leder till att den 
mest effektiva köparen vinner, oberoende av ägandeform. 

Men precis som på oreglerade marknader kan det finnas ett värde 
i att äga nät som inte grundas i effektivitetsvinster eller ökad leverans-
säkerhet. Kommunala bolag kan till exempel ha incitament att över-
investera i grannkommunens nät om högre kapacitet inverkar positivt 
på leveranssäkerheten i hemkommunen. Orsaken är att en del av kost-

* Lagmässigt tredjepartstillträde till skäliga villkor är exempelvis i enlighet med 

TPA-utredningens förslag.
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naden för nätutbyggnaden belastar grannkommunens medlemmar, 
vilket kan tänkas väga relativt lätt i företagets affärsbeslut (Tangerås 
2012). Problemet är sannolikt mindre i privata bolag, som ser till före-
tagets totala inkomst och inte hur den fördelas mellan olika kund-
grupper.

Ett annat skäl till förvärv uppstår om det finns möjlighet att mani-
pulera nättarifferna. Detta är tydligast på elmarknaden där nätbola-
gen har en laglig skyldighet att tillämpa en enhetlig tariff i hela det 
sammankopplade nätet (ellagen 4 kap. 3 §). Vi illusterar detta med ett 
enkelt exempel. Två grannkommuner har likadanna elnät såtillvida 
att genomsnittskostnaden är densamma i båda näten. Men till följd 
av skillnader i efterfrågan är den skäliga nättariffen högre i kommu-
nen med låg efterfrågan än i kommunen med hög efterfrågan.* Anta 
även att den ena nätägaren är missnöjd med sin låga nättariff eftersom 
kapitalavkastningen upplevs som för låg. I högpriskommunen är nät-
ägaren i stället under politisk press att sänka sin nättariff. Genom att 
slå ihop båda näten till ett enskilt område med en enhetlig tariff i inter-
vallet mellan de två gamla tarifferna, uppnår båda ägarna sina respek-
tive målsättningar. Tarifferna var inledningsvis skäliga, och om det 
inte ligger några effektivitetsvinster i att koppla ihop näten blir det 
samhällsekonomiska värdet av nätintegration noll. Välfärden sjunker 
således i båda kommunerna efter förvärvet. Invånarna i den före detta 
högpriskommunen drabbas av att det lokala nätbolaget går med för låg 
vinst och att de kommunala utgifterna i stället måste finansieras på 
annat sätt. I den före detta lågpriskommunen får invånarna betala en 
oskäligt hög nättariff efter sammanslagningen.

UTÖKAD FÖRVÄRVSKONTROLL ÖVER NÄTVERKSAMHETEN

Sammantaget kan det finnas starka effektiviseringsskäl att slå ihop 
nätverksamhet, speciellt genom att koppla ihop angränsande nät. Men 
man kan ifrågasätta om effektivitetsvinster verkligen är ett drivande 
motiv för denna typ av förvärv. Vinster kan ibland realiseras på andra 

* I figur 4.1 ges det skäliga priset av p och den skäliga försäljningen av k. Om ef-

terfrågan skiftar nedåt, sjunker den skäliga försäljningen under k. Det nya skäliga 

priset stiger överstiger p eftersom genomsnittskostnaden ökar när försäljningen 

minskar.

4.4.2
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sätt än genom förvärv, exempelvis kan två oberoende företag bygga 
ihop sina nät på basis av ett långvarigt leveranskontrakt.

Ibland drivs i stället förvärv av andra motiv än att realisera effekti-
vitetsvinster. Konkurrensbegränsande förvärv, eller förvärv i syfte att 
manipulera reglerade tariffer, bör förhindras. Normalt är enskild pröv-
ning av föreslagna förvärv värdefull. Prövning borde gälla alla förvärv, 
kommunala, privata och statliga. I Sverige har Konkurrensverket upp-
draget att förhindra konkurrensbegränsade förvärv. Som huvudregel 
borde förvärv endast tillåtas om bolagen kan påvisa signifikanta effek-
tivitetsvinster som inte realistiskt kan uppnås på annat sätt, och enligt 
principerna i gällande förvärvskontroll.

Offentlig myndighetsutövning  
som konkurrensbegränsande åtgärd 

Ett potentiellt problem med offentlig affärsverksamhet är att kom-
munerna och staten även antar de regler och tillstånd som företagen 
verkar under, exempelvis genom det kommunala planmonopolet och 
miljöprövningar. Det finns risk för sammanblandning av roller när 
exempelvis en investerare behöver tillstånd för att starta en verksam-
het och det offentliga samtidigt äger ett konkurrerande bolag, alterna-
tivt är under påtryckning av en politiskt inflytelserik invånare som vill 
skydda det befintliga bolaget från konkurrens. Problemet illustreras i 
figur 4.3.

Vi utgår från en marknad med oreglerade priser. Det kommunala 
eller statliga bolaget har i utgångsläget monopolställning. Företa-
get tar priset pm, vilket ger försäljningen km och en rörlig vinst om 
(pm − c)km, där c utgör företagets marginalkostnad. Anta att verksam-
heten är så lönsam att en utomstående konkurrent önskar att etablera 
sig på marknaden. Ett sådant inträde skulle pressa ned marknadspri-
set till pd och öka den totala försäljningen till kd. Värdet för befintliga 
konsumenter utgörs av den ljusa rektangeln A i figuren. Dessutom till-
kommer nya konsumenter. Deras konsumentöverskott utgörs av den 
prickiga triangeln B. Den totala ökningen i konsumentöverskott mot-
svarar därför A+B. Monopolisten förlorar på inträdet eftersom priset 
sjunker, motsvarande ytan A i figuren. Dessutom sjunker den gamla 
monopolistens försäljning från km till k, något som kostar bolaget den 

4.5
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mörka rektangeln C. Ansvariga politiker måste alltså väga ökat konsu-
mentöverskott A+B mot förlorad vinst A+C i det egna bolaget när de 
beslutar om tillstånd. Vinstintresset dominerar generellt över konsu-
mentintresset, och politikerna tjänar därför på att neka etableringstill-
stånd.* Incitamentet att skydda lokala företag kan således medföra att 
samhällsekonomiskt önskvärda investeringar inte kommer till stånd.

Exemplet ovan visar att det offentliga kan ha incitament att skydda 
lokal affärsverksamhet mot konkurrens. En kommun skulle dessutom 
kunna hävda sin rätt att gynna det lokala näringslivet på detta sätt, 
kommuner får nämligen genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen. Även individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare får ges om det finns synnerliga skäl för det (kommunal-
lagen 2 kap. 8 §).

Risken att det offentliga begränsar konkurrensen genom sin 
myndighetsutövning och tillståndsprövning kan minskas antingen 
genom att förbjuda offentlig affärsverksamhet eller genom att lyfta 

* Monopolet väljer km framför kd. Den totala produktionen är kd efter inträdet, men 

en del av vinsten försvinner till nykomlingen. Det befintliga bolaget kan därför omöj-

ligen tjäna på inträdet.
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Figur 4.3. Skydd av offentlig verksamhet.



88

ENERGIMARKNADEN, ÄGANDET OCH KLIMATET

tillståndsprövningen till en högre politisk nivå.* Kommunala tillstånd 
hanteras då på nationell nivå och nationella tillstånd på överstatlig 
nivå, till exempel av EU. Både dessa lösningar är problematiska. För 
det första är det inte säkert att näringsförbud uppnår intentionen. Stat 
och kommun kan naturligtvis ha ett intresse av att gynna det lokala 
näringslivet även om man inte själv står som ägare. För det andra kan 
offentligt ägande vara gynnsamt av andra orsaker, som vi diskuterat 
ovan. För det tredje innebär en centraliserad behandling av alla lokala 
tillstånd en enorm byråkrati där besluten tas fjärran från lokala förhål-
landen. Vidare finns det ett värde i att lokala beslut tas på lokal nivå 
där konsekvenserna av besluten är tydligast. Om man i stället utgår 
ifrån att lokala politiker ansvarar för viss lokal tillståndsprövning och 
att offentlig affärsverksamhet är lagligt, kan man angripa problemet 
med dubbla roller på två sätt. För det första bör tillståndsprövningen 
vara transparant med tydliga, objektiva, icke-diskriminerande bedöm-
ningskriterier. Vad gäller tillståndsprövning för ny affärsverksamhet, 
lär dylika kriterier ha effekt då det kan vara svårt för exempelvis en 
kommun att försvara varför man tillåter en vindkraftpark med lokalt, 
men inte med externt ägande. Den typen av beslut som handlar om att 
skydda befintlig verksamhet mot konkurrens är dock mindre transpa-
rent eftersom beslutsunderlaget är högst individuellt från fall till fall 
och det därför är svårt att direkt påvisa diskriminering. Instanser där 
de inblandade parterna kan överklaga beslutet är därför nödvändiga.

Kontroll över infrastrukturen  
som konkurrensbegränsande åtgärd

I vissa fall är det möjligt för offentliga och privata företag att skydda 
den egna verksamheten genom att kontrollera tillgången till viktig 
infrastruktur. Även detta problem kan illusteras i ljus av figur 4.3. 
Anta att priserna är oreglerade, som på fjärrvärmemarknaden. Ett nytt 
företag önskar etablera sig på marknaden för att sälja fjärrvärme till 
slutanvändare. För att kunna göra det, måste det nya företaget anting-

* Jordahl (2009) argumenterar för ett generellt förbud för statliga myndigheter att 

bedriva näringsverksamhet på marknader där de själva beviljar tillstånd eller bedri-

ver tillsyn.

4.6
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en köpa fjärrvärme från det lokala fjärrvärmeverket eller få tillträde till 
fjärrvärmenätet och leverera egenproducerad fjärrvärme.

Den ökade konkurrensen medför att priset på fjärrvärme sjunker 
från pm till pd i figur 4.3 och att det gamla bolagets vinst i slutkunds-
ledet sjunker med A+C. Konkurrenten måste dock betala för fjärrvär-
men eller för tillträde till nätet, vilket innebär att det gamla bolaget 
även kommer att tillägna sig en del av konkurrentens rörliga vinst, 
C+D. Detta är dock otillräckligt för att det gamla bolaget ska tjäna på 
inträdet. Ökad konkurrens innebär för det första att en del av vinsten 
av nyinträde går till konsumenterna. I figur 4.3 utgörs detta av områ-
dena A+B. Sin vinstförlust får producenten inte kompensation för. För 
det andra är det i allmänhet svårt att plocka ut hela vinsten från kon-
kurrenten då man inte har tillräcklig kunskap om kostnadsbilden i det 
nyetablerade bolaget. Vinstdrivande fjärrvärmebolag kan därför tjäna 
på att blockera nyinträde på slutkundmarknaden genom att neka kon-
kurrerande handlare att köpa fjärrvärme eller genom att neka konkur-
rande producenter tillträde till nätet. Alternativt kan man sätta priset 
så högt att nyinträde blir olönsamt.

Incitamenten för offentliga bolag att blockera inträde sammanfal-
ler inte helt med incitamenten i privata bolag, så till vida att offentligt 
ägda bolag tar hänsyn till att konsumenterna tjänar på ökad konkur-
rens, motsvarande området A+B i figur 4.3. Generellt är dock ökning-
en av konsumentöverskottet otillräcklig för att täcka minskningen 
av vinsten, vilket innebär att även ett offentligt bolag skulle blockera 
inträde om möjligheten fanns. Försvagad konkurrens är en förlust för 
samhället om konsumentvärdet av ökad konkurrens är högre än bola-
gens förluster, inberäknat investeringskostnaden.

Kontroll över kritisk infrastruktur öppnar möjligheten att tillgo-
dogöra sig effektivitetsvinster från nyetablerade företag genom anslut-
nings- och överföringsavgifter, något som kontroll över tillståndspro-
cesserna normalt sett inte ger möjlighet till. För att studera hur kost-
nadsskillnader påverkar incitamenten att begränsa inträde, återgår vi 
till exemplet med fjärrvärme.

En fjärrvärmeproducent köper för närvarande k ton biomassa till 
priset p för att täcka efterfrågan på fjärrvärme; se figur 4.4. För enkel-
hets skull antar vi att efterfrågan är oberoende av priset. Vi antar även 
att p är det lägsta priset som den befintliga leverantören är villig att 
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acceptera för att inte gå med förlust. Anta att en ny försäljare av biomas-
sa eller avfall söker inträde på marknaden och önskar leverera bränsle 
till fjärrvärmeverket. Utmanaren måste ha en marginalkostnad som 
är lägre än p för att hitta utrymme att ta sig in på marknaden. Vid  första 
anblicken är det inte självklart varför ägaren till fjärrvärme verket skul-
le neka att köpa från den nya leverantören. Som köpare borde man 
ju tjäna på ökad konkurrens bland leverantörerna eftersom priset på 
insatsvaran sjunker. Om man kan få biomassa till lägre pris, skulle 
inte fjärrvärmeverket byta leverantör då?* Inte nödvändigtvis. Om 
fjärrvärmeverket går med på priset p är man säker på att få köpa från 
utmanaren, men då tjänar man heller ingenting på att byta leverantör. 
Till det lägre priset pd gör fjärrvärmeverket en vinst som är lika med 
det ljusa området A genom att byta leverantör. Utmanaren går med på 
detta pris endast om denne har en marginalkostnad som understiger 
pd. Om marginalkostnaden i stället ligger i intervallet pd till p blir det 
inget avtal, eftersom utmanaren i så fall skulle gå med förlust. Fjärr-

* I dagsläget får fjärrvärmeverken betalt för att ta emot och bränna avfall. Kon-

kurrens innebär då att den nya leverantören är villig att betala fjärrvärmeverket ett 

högre pris för att ta emot avfallet än den gamla leverantören.
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Figur 4.4. Konkurrensbegränsningar på inköpssidan.
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värmeverket fortsätter i stället med det gamla kontraktet, som kostar 
p per ton. Fjärrvärmeproducentens problem är att denne inte känner 
till utmanarens marginalkostnad, endast att den är lägre än p. Den 
förväntade vinsten vid att erbjuda utmanaren pd är likväl högre än den 
förväntade vinsten vid att erbjuda p eftersom det totala förväntade pri-
set sjunker. Fjärrvärmeverket utövar köparmakt i inköpsledet genom 
att erbjuda befintliga leverantörer och utmanare olika priser, p>pd, 
med risk för att det inte blir något avtal alls med den nya leverantören. 
(Aghion och Bolton 1987). 

Det finns även andra sätt att utöva köparmakt än genom diskrimi-
nerande prissättning gentemot underleverantörerna. Alternativt kan 
vi tänka oss att fjärrvärmeverket även äger bolaget som levererar bio-
massa och att p är marginalkostnaden för egenproducerad biomassa. 
Om den egna underleverantören erbjuder biomassa till priset pd upp-
når fjärrvärmeverket precis samma effekt som förut. I stället utövar 
fjärrvärmeverket köparmakt genom att dotterbolaget bedriver under-
prissättning: pd<p. Anklagelser om att statliga bolag underprissätter i 
offentliga upphandlingar är vanliga (Jordahl 2009). Dock kan det vara 
svårt att bevisa dylik underprissättning eftersom det kräver informa-
tion om underleverantörens marginalkostnad. 

Värdet av att begränsa inträdet på insatsfaktormarknaden är jäm-
förelsevis högre under offentligt ägande om det offentliga även tar 
hänsyn till inträdets negativa effekt på den lokala underleverantören. 
Värderingen förstärks om man från politiskt håll också oroas över att 
arbetstillfällen ska försvinna från kommunen eller landet om man 
släpper in en underleverantör utifrån. Offentliga bolag kommer i så 
fall att visa större benägenhet än privata företag att begränsa inträde 
på insatsfaktormarknaden. Även konsumentnyttan kan spela roll för 
offentliga bolags incitament att utnyttja köparmakt genom underpris-
sättning. Å ena sidan torde offentliga bolag vara mera benägna att byta 
leverantör eftersom inköpskostnaderna och därigenom slutkunds-
priserna sjunker. Detta talar för att pd ligger nära p i figur 4.4. Å andra 
sidan innebär konsumentintresset att det blir ännu viktigare att uppnå 
ett lågt inköpspris. Den totala effekten av att det kommunala bolaget 
tar särskild hänsyn till kunden är därför tvetydig.

Den samhällsekonomiska förlusten består här i att nyinträde 
 blockeras i vissa fall där det vore bättre att byta leverantör, det vill 



92

ENERGIMARKNADEN, ÄGANDET OCH KLIMATET

säga när marginalkostnaden ligger i intervallet p till pd. Konkurrens-
begränsningar på inköpssidan drabbar konsumenterna eftersom onö-
digt höga produktionskostnader till viss grad vältras över på kunderna. 
Övervältringen är speciellt stor på marknader med prisokänslig efter-
frågan eftersom bolagen inte drabbas negativt av reducerad försäljning 
när de höjer priset.

Sammanfattningsvis har företagen mycket att tjäna på att begrän-
sa nyinträdet av konkurrenter på marknaden och har incitament att 
utöva köparmakt i inköpsledet, oberoende av ägandeformen. Nedan 
beskriver vi de olika verktyg som lagstiftaren kan använda för att för-
bättra konkurrensen.

VERTIKAL ÅTSKILLNAD. Myndigheterna försöker komma till rätta med 
problemet att bolag begränsar konkurrensen genom att neka nya 
företag tillträde till distributionsnätet eller genom underprissättning 
genom att ekonomiskt särskilja distribution från handel och produk-
tion. Sådan vertikal åtskillnad gäller nätbolag på elmarknaden (ellagen 
1 kap. 1a §) samt bolag som distribuerar naturgas (naturgaslagen 3 kap. 
2 §). Ytterligare lagstiftning för att upprätthålla ekonomisk åtskillnad 
är specificerat i kapitel 3 båda i ellagen och naturgaslagen. Till exempel 
får en styrelseledamot eller verkställande direktör i ett nätbolag inte 
ha en motsvarande ställning i ett produktions- eller handelsföretag. 
Vertikal åtskillnad gäller inte på fjärrvärmemarknaden. Regeringens 
utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet (SOU 2011:44), 
den så kallade TPA-utredningen, föreslår dock vertikal åtskillnad mel-
lan produktion och handel med fjärrvärme å ena sidan och distribu-
tion av fjärrvärme å andra sidan. Tanken bakom vertikal åtskillnad är 
att nätbolaget inte ska ta hänsyn till de effekter inträdet får på konkur-
rensen när man förhandlar om tillträde till nätet. I figur 4.3 innebär 
vertikal åtskillnad att nätbolaget inte väger inträdarens vinstökning 
C+D mot den befintliga försäljarens vinstförlust A+C. Tvärtom borde 
nätbolaget uppmuntra inträde eftersom deras totala försäljningsvolym 
ökar från km till kd. En annan effekt av fungerande vertikal åtskillnad 
är att en underleverantör inte kommer att acceptera att underprissätta 
eftersom detta skulle innebära att man själv gör en förlust. 

Lagstiftad vertikal åtskillnad är sannolikt otillräcklig för att helt 
eliminera konkurrensproblemen i distributionsledet. För det första 
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är det svårt att uppnå full ekonomisk åtskillnad mellan distribution, 
handel och produktion så länge all verksamhet har samma ägare. 
Vinst effekten på bolaget som helhet är densamma oavsett hur de olika 
enheterna formellt är organiserade. Ett mera fundamentalt problem 
är att samägandet inte utgör källan till konkurrensproblemet, utan 
monopolställningen i distributionen. Återgå till figur 4.3 och anta att 
fjärrvärmenätet och fjärrvärmeverket har var sin ägare som båda öns-
kar så hög vinst som möjligt av sin verksamhet. Inträde av ett andra 
fjärrvärmeverk innebär ökad konkurrens och att den totala rörliga 
vinsten sjunker med A−D. Fjärrvärmeverkets och fjärrvärmenätets 
ägare kan uppnå monopolvinsten genom att skriva ett avtal som ger 
det befintliga fjärrvärmeverket exklusivt tillträde till fjärrvärmenätet 
och som gynnar båda bolagen (Gilbert och Newbery 1982).

TREDJEPARTSTILLTRÄDE. För att lösa konkurrensproblem som uppstår 
till följd av exklusiva kontrakt, har lagstiftaren kompletterat den verti-
kala åtskillnaden med krav om tredjepartstillträde till nätet. Den som 
har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor ansluta produktions-
anläggningar till nätet och överföra el/naturgas för annans räkning 
(ellagen 3 kap. 6,7,9 §; naturgaslagen 3 kap. 5,6 §). Nätavgifterna ska 
vara objektiva och icke-diskriminerande (ellagen 4 kap. 1 §; natur-
gaslagen 6 kap. 1 §). Fjärrvärmelagen erbjuder i dag små möjligheter 
att få tillgång till andras nät. Nätägare har endast en skyldighet att 
förhandla om tillträde (fjärrvärmelagen 37 §). TPA-utredningen före-
slår emellertid en begränsning av marknadsmakten genom att ålägga 
nätbolagen en skyldighet att öppna nätet för tredjepart, att alla kunder 
ska behandlas konkurrensneutralt och att distributionsavgifterna ska 
vara skäliga.

Objektiva och icke-diskriminerande priser räcker dock inte. Återgå 
till figur 4.3 och anta att fjärrvärmenätets ägare erbjuder nuvarande 
och potentiella fjärrvärmeproducenter tillträde till nätet på villkor att 
de betalar en avgift motsvarande (pm−c)km. Avgiften är förvisso den-
samma för alla, men samtidigt så hög att det endast finns utrymme för 
en enda fjärrvärmeproducent på marknaden. Med hänsyn tagen till 
kostnaderna för att etablera en ny verksamhet, är det endast den befint-
liga fjärrvärmeproducenten som har råd att betala avgiften. Slutresul-
tatet är monopolisering, även under vad som förfaller vara objektiva 
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och icke-diskriminerande priser. Prisregleringar kan därför vara nöd-
vändiga för att begränsa konkurrensproblemen i distributionsnätet.

PRISREGLERINGAR. Incitamenten för ett privat bolag att utöva köpar-
makt är svagare under intäktsreglering än på en oreglerad marknad. 
Syftet med att utnyttja köparmakt är att pressa ner inköpspriserna. 
Men bolaget får inte behålla alla kostnadsbesparingarna eftersom 
även intäktsramen sjunker när insatsfaktorerna blir billigare. Därför 
blir köparmakten mindre värdefull. Offentliga bolags incitament att 
skydda lokala underleverantörer från konkurrens påverkas dock inte 
nämnvärt av intäktsregleringar. Offentliga bolag torde därför ha star-
kare incitament än privata bolag att utöva köparmakt gentemot under-
leverantörer under intäktsreglering, ifall beslutsfattarna i de offentliga 
företagen tar politiska hänsyn i sina affärsbeslut.

Nuvarande reglering ger energibolagen stora möjligheter att utöva 
köparmakt, exempelvis genom att blockera inträde, om de så önskar. 
Energimarknadsinspektionen (2009) bedömer endast skäligheten i 
intäktsramen, inte om tariffen gentemot en enskild kund är skälig. En 
sådan tillämpning av lagstiftningen ger enligt vår bedömning nätbola-
gen stora möjligheter att ta ut konkurrensbegränsande nätavgifter. En 
anslutningsavgift som blockerar inträdet påverkar inte intäkten och 
därför inte heller företagets intäktsram. Med nuvarande regleringsme-
tod kan därför konkurrensblockerande avgifter passera som skäliga. 
Vi rekommenderar en översyn av EI:s metod för att bedöma skälig-
heten i nättarifferna.

Hypoteser om skillnader mellan offentliga  
och privata energibolag 

Vi har i detta kapitel studerat konsekvenserna av ett särskilt kund-
intresse för prisbildningen, för incitamenten att investera i kvalitets-
höjande åtgärder, FoU och produktionskapacitet. Vi har analyserat hur 
skillnader i företagens kapitalkostnader till följd av ägandet påverkar 
investeringsincitamenten och företagens riskbenägenhet. Till slut 
har vi studerat incitamenten att begränsa konkurrensen, till exempel 
genom kontroll över nödvändig infrastruktur.

Analysen har utgått ifrån en teoretisk modell för energimarknaden 

4.7
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som förutspår hur företagen beter sig under de uppställda förutsätt-
ningarna i modellen. Naturligtvis vet vi inte med säkerhet att dessa 
förutsättningar är uppfyllda eller hur starka företagens drivkrafter 
är att bete sig enligt de incitament och mekanismer vi identifierar. 
Dessutom kan företagen ha bevekelsegrunder som ligger utanför 
vår analysram. Vi sammanfattar därför vår analys i en rad hypoteser, 
vilka i princip är möjliga att testa med statistiska metoder. De empi-
riska resultaten kan sedan användas för att utvärdera den teoretiska 
 modellens lämplighet, för att öka förståelsen av hur energimarkna-
den fungerar och vilken betydelse ägandeformen har på företagens 
 beteende.

Avsnitt 4.2. visar att ett vinstdrivande företag med marknadsmakt 
på en oreglerad marknad kommer ta ut ett högre pris och producera 
mindre än ett motsvarande företag som tar hänsyn till kundnyttan i 
sina beslut. Detta resultat är relevant även för prisreglerade marknader 
som el- och gasdistribution. Skälet är att företagen har ett informa-
tionsövertag över regleringsmyndigheten, som de kan använda för att 
pressa tarifferna i den riktning de själva önskar, även under prisregle-
ring. I den mån offentliga företag tar särskild hänsyn till kundnyttan 
och/eller utnyttjar marknadsmakt i mindre utsträckning än privata 
företag, gäller följande hypoteser:

Hypotes 1: Offentliga energibolag sätter lägre priser och har högre 
produktionskapacitet än motsvarande privata energibolag.

Hypotes 1 kan man testa med hjälp av statistisk analys av priserna 
och vilken produktions- och nätkapacitet bolagen opererar med. Bero-
ende på vilken bransch man undersöker, kan man ibland förvänta sig 
att kommunala bolag skiljer sig från statliga bolag. Fjärrvärmemark-
naden är till exempel lokal, och eventuella politiska hänsynstaganden 
torde mest sannolikt uppstå på lokal nivå. Man kan därför förvänta sig 
att kommunala fjärrvärmeföretag har lägre priser än sina privata och 
statliga konkurrenter (Vattenfall).

Avsnitt 4.3 visar att företag som tar särskild hänsyn till kundnyt-
tan har ett relativt starkare incitament att investera i kvalitetsförbätt-
rande åtgärder och FoU än företag med lägre försäljning, oberoende 
av ägande form. Om offentliga företag har ett starkare kundintresse än 
privata uppstår följande:

Hypotes 2a: På oreglerade energimarknader investerar stora offent-
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liga företag mer i kvalitetsförbättrande åtgärder och FoU än mindre 
företag, oavsett ägandeform. 

I kapitel 4 har vi genomgående argumenterat för att offentliga 
bolag betalar en lägre riskpremie och därmed har lägre lånekostnader 
till följd av att kommun eller stat formellt eller informellt står som 
garant för lånen. Hypotes 1 förstärks om offentliga bolag har lägre 
reella löne- och lånekostnader än privata företag. De skulle även ha ett 
starkare incitament att investera i riskfyllda FoU-projekt än vad privata 
bolag har:

Hypotes 2b: På oreglerade energimarknader investerar offentliga 
företag mer i FoU än andra företag även efter att man kontrollerat för 
företagets storlek.

För att testa hypoteserna 2a och b behövs data över leveranskvalitet 
eller produktivitet, alternativt inputdata över FoU-kostnader kopplade 
till data för företagsstorlek. Ett annat sätt att studera sambandet mellan 
företagens riskbenägenhet och ägandeformen är att skatta om vins-
terna i kommunala och statliga företag är mera volatila än vinsterna i 
privata företag.

Notera att hypoteserna 2a och 2b endast gäller för oreglerade 
marknader. Under intäktsreglering drivs investeringarna i FoU i 
stor utsträckning av hur intäktsramen påverkas av bland annat leve-
ranskvaliteten. Det går inte att säga något bestämt om sambandet 
mellan produktutveckling och kvalitetsförbättringar å ena sidan och 
ägandeformer å andra sidan under intäktsreglering. Att vi inte kan 
ställa upp några klara hypoteser betyder naturligtvis inte att det inte är 
intressant att skatta dessa samband.

Avsnitten 4.5 och 4.6 behandlar företagens incitament att skydda 
sig mot oönskad konkurrens, till exempel genom att neka tredje part 
tillträde till nätet. Med oreglerad prisbildning, som på marknaden för 
fjärrvärme, har företagen incitament att försvåra inträde, oberoende 
av ägandeform.

Hypotes 3a: Kommunala fjärrvärmeföretag är varken mer eller 
mindre benägna att öppna sina nät för tredje part än andra typer av 
ägare.

Offentliga bolag torde ha ett relativt starkare incitament att utöva 
köparmakt gentemot externa underleverantörer, i den mån det finns 
en önskan att skydda lokala underleverantörer från konkurrens. Inci-

4.
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tamenten för ett privat bolag att utöva marknadsmakt på inköpssidan 
är svagare under nuvarande intäktsreglering än på en oreglerad mark-
nad då även intäktsramen lär sjunka när företaget förhandlar sig fram 
till förbättrade villkor och därigenom får lägre kostnader. 

Hypotes 3b: Under intäktsreglering har offentliga bolag ett starkare 
incitament att utöva köparmakt gentemot externa underleverantörer 
än vad privata bolag har.

Hypoteserna 3a och 3b är svåra att testa med marknadsdata efter-
som konkurrensbegränsningar i sin mest extrema form tar sig uttryck 
i att de drabbade företagen inte kommer att finnas på marknaden. En 
möjlighet är att studera fall som har rapporterats till Konkurrensver-
ket och eventuellt behandlats i domstol för att se om det finns skillna-
der som kan härledas till ägandeform.

Kommentar

Analysen i detta kapitel visar att båda privata och offentliga företag kan 
ha snedvridna incitament utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 
när det handlar om priser, kvalitet, innovationsgrad, investeringar och 
konkurrens.

Vår utgångspunkt är att privata energibolag, eller utländska ener-
gibolag aktiva på den svenska marknaden, främst drivs av ett vinst-
intresse. Detta ger incitament att utöva marknadsmakt genom att hålla 
uppe priserna och underinvestera i produktionskapacitet. Till följd av 
underproduktion tenderar privata företag att investera för lite i både 
kvalitetsförbättrande åtgärder och forskning och utveckling. Företa-
gen tjänar även på att begränsa konkurrenters möjligheter att träda in 
på marknaden och kan ha incitament att förvärva annan verksamhet i 
konkurrensbegränsande syfte.

Även stat och kommun har användning för vinsterna från de 
offentliga energibolagen för att finansiera de offentliga utgifterna. 
Samtidigt representerar de folkvalda politikerna invånarna och de 
inhemska företag som drabbas av de höga priserna. De offentliga bola-
gen torde därför göra tydligare avvägningar mellan konsumentnytta 
och vinst i sina affärsbeslut. I så fall har de starkare incitament att hålla 
priserna låga och investera i produktionskapacitet, och kan också ha 
starkare incitament att investera i förbättrad kvalitet samt  forskning 

4.8
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och utveckling, inte minst till följd av att offentliga bolag kan ha lägre 
kapitalkostnader än sina konkurrenter. Problemet med offentligt 
ägande torde i stället vara överinvesteringar och underprissättning. 
Och även de offentliga bolagen har incitament att begränsa konkur-
rensen för att skydda den egna verksamheten.

Snedvridna incitament ger grund för lagmässiga ingrepp på mark-
naden, exempelvis genom prisregleringar. Företagens incitament skil-
jer sig delvis åt mellan olika ägarformer. Det kan därför finnas skäl att 
särskilja mellan offentliga och privata energibolag i lagstiftningen. I 
nästa kapitel studerar vi speciellt den särskilda lagstiftningen rörande 
kommunala energibolag i ljuset av analysen i detta kapitel.


