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Den energikris, som stoppet för 

importen av rysk gas lett till, har 

fått många att ifrågasätta själva 

grundvalarna för den gemen-

samma elmarknad som EU försökt 

bygga upp. En fungerande ge-

mensam marknad är dock fort- 

farande det bästa sättet att an-

passa sig till störningar i energiför-

sörjningen, oberoende av om 

orsaken till dem är krig eller en 

ökad användning av väderkänsliga 

energikällor som sol och vind.

En gemensam fungerande elmarknad 

är Europas bästa väg ut ur energikrisen

Partipriserna på el i Finland och övriga Europa 
har skjutit till aldrig tidigare sedda höjder under 
de två senaste åren. Den branta uppgången in-
leddes redan 2021 före den ryska invasionen i 
Ukraina. Även om prisen i skrivande stund kom-
mit brant ner från toppnivåerna under sensom-
maren är de ännu mångdubbelt högre än för ett 
par år sedan.

På grund av den gemensamma elmarknaden 
påverkar elpriset i ett land priset i andra länder. 
Om priset är högre i Frankrike än i Spanien lö-
nar det sig att exportera från Spanien till Frank-
rike. Detta dämpar priset i Frankrike och höjer 
priset i Spanien.

Prisskillnaderna elimineras dock inte nödvän-
digtvis helt, då kapaciteten för att överföra el län-
derna emellan är begränsad. Norden utgör fort-
farande en region med ett relativt gott utbud av 
elektricitet där elpriset hållits lägre än i övriga 
Europa, trots en ökande export till kontinenten. 

Även inom Norden har det dock blivit en allt 
större skillnad i priserna. Tidvis har elpriset i 
södra Sverige och Norge stigit till tyska nivåer 
på grund av den starka exportefterfrågan, med-
an priset i de norra delarna av länderna varit 
en bråkdel på grund av bristande kapacitet att 
transportera elen söderut.

Roger Wessman 
är fristående skribent, 

föreläsare och konsult.
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Naturgasen 
problemets kärna
Den centrala förklaran-
de faktorn för uppgång-
en i elpriset har utan 
tvekan varit den branta 
uppgången i priset på 
naturgas. Priset på el i 
Tyskland kan lätt för-
klaras som summan av 
kostnaden för att köpa 
in naturgas och kost-
naden för de utsläpps-
rätter som krävs, då 
man producerar el med 
hjälp av naturgas (se fi-
gur 2). 

Kostnaden för ut-
släppsrätter har stigit 
som en följd av ökad användning av kolkraft, 
både på grund av den ekonomiska återhämt-
ningen från pandemin och som ersättning till 
den allt dyrare naturgasen. En ökad användning 
av kol höjer efterfrågan på utsläppsrätter och 
pressar upp deras pris, då produktionen av el 
med kol förorsakar mer koldioxidutsläpp än pro-
duktion med naturgas. 

Såväl de senaste årens uppgång i elpriset som 
de dagliga fluktuationerna förklaras dock hu-
vudsakligen av priset 
på naturgas.    

Att priset på natur-
gas började stiga brant 
redan före den rys-
ka invasionen förkla-
ras av flera faktorer. 
Efterfrågan på natur-
gas steg i Europa 2021 
både på grund av den 
ekonomiska uppgång-
en och på grund av vä-
derfaktorer, som till ex-
empel en relativt vind-
stilla vinter som däm-
pade produktionen av 
vindkraft. En avgöran-
de faktor var dock att 
ryska Gazprom begrän-
sade sin export redan 

Figur 1. Partipriset på el i Europa.

Figur 2. Partipriset på el i Tyskland bestäms av kostnaden för att producera el 

med naturgas. Prisen i figuren anger futurpriset för följande månad.

2021. Bolaget levererade bara de minimimäng-
der det förbundit sig till, men sålde inte mer än 
detta, till skillnad från tidigare år. 

Med facit i hand kan man se att ryssarna för-
beredde sig för ekonomisk krigföring i samband 
med det planerade angreppet på Ukraina redan 
2021. Följden av den begränsade ryska exporten 
var att Europas gaslager var relativt låga inför 
vintern 2021–2022, vilket innebar att Europa var 
mycket sårbart för leveransstörningar.
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nader har Rysslands andel av elförsörjningen 
uppgått till 15 procent. Ryssland stoppade ex-
porten av el till Finland helt i maj, förmodligen 
som en reaktion på Finlands anslutning till Nato. 

Även kostnaden för att producera el med kol 
sköt i höjden efter invasionen. Priset på kol steg 
brant både på grund av en minskad rysk export 
av kol och en ökad efterfrågan på kol för att er-
sätta naturgasen.     

Marginalprissättning 
betonar naturgasens roll
Den starka kopplingen mellan priserna på natur-
gas och på el kan verka underlig, då till och med 
i Tyskland endast kring 15 procent av elen pro-
ducerats med naturgas. Kol och vindkraft har en 
betydligt högre andel i produktionen.

Förklaringen är att elpriset bestäms av det dy-
raste sättet att producera el som krävs för att till-
fredsställa efterfrågan. Den dyraste energikällan 
är i regel naturgas.

Sol, vind-, vatten- och kolkraft räcker sällan 
till för att balansera marknaden. För det mesta 
behövs också el producerad med naturgas. För 
att det skall löna sig att köra igång naturgaskraft-
verken krävs dock att priset på el stiger så högt 
att det täcker kostnaderna.    

Figur 3. Gaslagren i Västeuropa. Den säsongskorrigerade linjen korrigerar för 

den normala nedgången under vintermånaderna och uppgången under 

sommarmånaderna. Uppgången i de säsongskorrigerade lagren i början av 

2022 berättar således att nedgången i gaslagren under denna tid var mindre 

än normalt.

Efter invasionens 
början ökade Ryss-
land sin export av na-
turgas, eventuellt för 
att samla in mer in-
täkter för att finansie-
ra kriget, då västlän-
derna frös ryska sta-
tens tillgångar i väs-
terländska banker. 
Detta hjälpte till att 
lugna energimarkna-
den under våren. Un-
der sommaren ströp 
dock Ryssland grad-
vis gasexporten väs-
terut, med förevänd-
ningar om tekniska 
problem. Detta sän-
de gas- och elpriser-
na till nya höjder.  

Naturgasstoppet 
har inte varit det enda problemet. Tidvis har el-
priset i Frankrike, som inte varit beroende av 
rysk naturgas, varit mycket högre än i Tyskland. 
Det förklaras huvudsakligen av att många fran-
ska kärnkraftverk varit stoppade på grund av 
tekniska problem och underhållsarbeten.     

I Finland har naturgasen haft en mindre roll 
för elproduktionen, men även Finland har för-
litat sig på Ryssland då den direkta elimporten 
därifrån under året före invasionen stått för över 
10 procent av Finlands elkonsumtion. Vissa må-

”Den centrala förklarande faktorn för 

uppgången i elpriset har utan 

tvekan varit den branta uppgången i 

priset på naturgas. Priset på el i Tyskland 

kan lätt förklaras som summan 

av kostnaden för att köpa in naturgas 

och kostnaden för de utsläppsrätter 

som krävs, då man producerar el 

med hjälp av naturgas.”
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Figur 4. Andel av Finlands elkonsumtion som tillgodosetts med import från 

Ryssland, naturgas och kol.

Figur 5. Olika energikällors andel av elproduktionen i Tyskland, 12 månaders 

genomsnitt.

Dagar då det blåser bra och vindkraftverken 
producerar för fullt händer det att naturgas inte 
behövs. Då kan elpriset kopplas loss från natur-
gaspriset. Dessa dagar är dock ännu så få att det 
förväntade elpriset för den kommande månaden 
domineras av priset på naturgas.

Det att priset på naturgas bestämmer elpriset 
har lett till skarp kritik av elmarknadens funk-
tion. Varför skall priset på el producerat med 

vatten-, vind- eller 
kärnkraft stiga med 
naturgaspriset? Pro-
duktionskostnaden 
för dessa producen-
ter har ju inte stigit. 

Prissättningsmeka-
nismen på  elmarkna-
den avviker dock in-
te på något sätt från 
den allmänna pris-
sättningen på en ef-
fektivt fungerande 
marknad. Priset sätts 
av utbud och efterfrå-
gan. En potatisodlare 
säljer inte sin potatis 
billigare på torget för 
att han kunnat odla 
billigare än sina kon-
kurrenter. 
Den producent som 

kan producera till 
lägre kostnader än 
andra får högre in-
komster och en hö-
gre vinstmarginal. 
En hög vinstmarginal 
lockar förstås effekti-
vare producenter att 
producera mera, vil-
ket trycker priset ner-
åt och driver ut min-
dre kostnadseffekti-
va producenter från 
marknaden.

På samma sätt 
lockar det rådande 
höga elpriset till in-
vesteringar i vind-, 

sol- och kärnkraft, vilket med tiden minskar be-
roendet av den dyra naturgasen.

Den verkliga kostnaden 
är gängse marknadspris
Om priset för alla produktionsformer inte skulle 
vara detsamma – om till exempel vattenkraftsel 
säljs billigare än naturgasel – skulle förstås alla 
vilja köpa vattenkraftsel. Vattenkraftselen skulle 
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inte räcka till. En dylik prissättning skulle där-
med kräva någon form av ransonering. 

En typ av ransonering tillämpas av kommu-
nala elbolag som säljer billigare till sina lokala 
kunder. 1) Om bolaget till exempel har ett eget 
vattenkraftverk, kan det producera el till lägre 
kostnader än gängse marknadspris.

Den verkliga kostnaden för kommunens invå-
nare för deras elkonsumtion är dock fortfaran-
de det gängse marknadspriset på el. Bolaget går 

”Dagar då det blåser bra och vind-

kraftverken producerar för fullt händer 

det att naturgas inte behövs. Då kan el-

priset kopplas loss från naturgaspriset. 

Dessa dagar är dock ännu så få att 

det förväntade elpriset för den 

kommande månaden domineras 

av priset på naturgas.”

miste om potentiella intäkter då det säljer till ra-
batterat pris. Dessa intäkter kunde ha kommit 
kommuninvånarna till del till exempel i form av 
lägre skatter eller bättre service, då bolaget kun-
de betala utdelning till kommunen.

Tack vare det lägre priset har kommunens in-
vånare råd att konsumera mera el. Även om den-
na el produceras med vattenkraft, leder det till 
ökad användning av naturgas, så länge natur-
gas behövs för att tillgodose den totala efterfrå-
gan på el på marknaden. Om kommuninvånar-
na konsumerade mindre el kunde kommunens 
elbolag sälja mer el till andra konsumenter, som 
då inte behövt köpa el producerad med natur-
gas.

Att hålla ner priset på el sänder fel signal till 
konsumenterna och bromsar anpassningen till 
den förändrade situationen. 

Iberiska halvön hoppade av
Europeiska kommissionen gav i april sin väl-
signelse till att Spanien och Portugal införde ett 
maximipris för den naturgas som används för 
produktion av el till cirka 50 euro per megawat-

När den tredje kärnkraftsreaktorn i Olkiluoto kommer i gång beräknas den producera ungefär 1 000 gigawat-

timmar el per månad, vilket rätt exakt motsvarar den tidigare elimporten från Ryssland.
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timme – långt under det rådande marknadspri-
set. 2) Fram till dess följde elpriset i Spanien den 
allmänna marknadsutvecklingen i Kontinental-
europa. Sedan dess har elpriset där fallit nära 
den nivå som sätts av det föreskrivna maximi-
priset.

Elproducenterna på Iberiska halvön har fått 
gas till ett billigare pris, genom att staten beta-
lat mellanskillnaden mellan marknadspriset och 
det reglerade maximipriset. Denna subvention 
finansieras med avgifter som uppbärs av elkon-
sumenterna som gynnas av åtgärderna.

För den naturgasproducerade elens del går 
pengarna således från konsumenternas ena ficka 
till den andra. De finansierar själva rabatten i el-
priset.

Fördelen för konsumenternas del är att sub-
ventionerna för att producera el med naturgas 
ökar utbudet av el och pressar ner även priset på 
el producerad med andra energikällor. De span-
ska vind- och solkraftsproducenterna får lägre 
intäkter. 

Pristaket gör det inte billigare för Spanien 
och Portugal att producera el. Länderna betalar 
gängse marknadspris för att köpa in sin natur-
gas. På grund av det subventionerade naturgas-
priset använder dessa länders elproducenter mer 
naturgas till elproduktion än de annars skulle 
göra. Denna subventionerade konsumtion leder 

förstås till att marknadspriset på gas hålls högre, 
och sätter ännu mer tryck på övriga länder att 
minska sin användning av naturgas.

Kommissionen föreslår 
skatt och överföringar
Att införa samma system som på Iberiska halv-
ön i hela Europa skulle ytterligare förvärra bris-
ten på gas. Övriga gaskonsumenter, såsom indu-
striella användare och hushåll som värmer sina 
hus med gas, skulle få bära en allt större del av 
bördan av att anpassa gaskonsumtionen till det 
minskade utbudet.

Europeiska kommissionen har insett att det-
ta inte skulle vara hållbart. Dess förslag är att 
en motsvarande omfördelning från elproducen-
ter som gynnas av de högre priserna till konsu-
menterna skall göras genom att tungt beskatta 
den del av intäkterna som kommer från att sälja 
el vars pris överstiger 180 euro per megawattim-
me. 3)  Skatteintäkterna kan sedan användas för 
att betala bidrag till konsumenterna, som drab-
bats av höga energiräkningar.

 Kommissionens förslag skulle inte direkt på-
verka marknadspriserna, och därmed inte sub-
ventionera energikonsumtion. Hur bidragen på-
verkar konsumenternas beteende beror i stor ut-
sträckning på hur de utformas. 

De flesta stöd som tagits i bruk runtom i Euro-
pa betalar bidrag basera-
de på storleken av hus-
hållens och företagens 
energiräkningar. Detta 
innebär i praktiken att 
energikonsumtion sub-
ventioneras, vilket bi-
drar till att hålla mark-
nadspriset på gas och el 
uppe.

Ett konstruktivt för-
slag från en tysk expert-
kommitté 4) är att bin-
da stödet till hur myck-
et energi konsumenter-
na använt föregående 
år. Ett dylikt stöd skulle 
inte dämpa incitamentet 
att spara energi, då stö-
det inte minskar fastän Figur 6. Partipriset på el i Spanien följer inte längre priset på naturgas.
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man drastiskt drar ner på sin konsumtion. Stödet 
skulle ändå riktas väl till dem som värst drabbas, 
förutsatt att hushållens livssituation inte föränd-
rats. Om man just i år flyttat in i ett hus med gas-
uppvärmning, skulle man bli sittande med en 
stor räkning utan hjälp.

Förhoppningen är att skatten inte skall dämpa 
investeringar i till exempel sol- och vindkraft, då 
producenterna ännu kan få ett relativt högt pris, 
utan att belastas av någon extra skatt. Skatten 
på ”överstora” vinster dämpar dock investerar-
nas förväntningar om framtida vinster, då de be-
farar att liknande skatter kan införas i framtiden. 

Den förväntade avkastningen investerarna 
räknar med är ett medelvärde av många fram-
tida olika scenarier med bättre och sämre lön-
samhet. Om man kan räkna med att vinsterna 
i de scenarier där marknadspriset och vinster-
na är höga beskattas bort är det mindre lockan-
de att ta risken att förlora pengar om de mindre 
gynnsamma scenarierna förverkligas.

Importkapaciteten är begränsad
Kommissionens första plan 5) för att minska be-
roendet av rysk gas fokuserade på att öka im-
porten av naturgas från övriga världen. Kapaci-
teten för att importera naturgas från annat håll 
än Ryssland är dock begränsad. Enligt interna-
tionella energiorganisationen IEA 6) kan högst 
40 procent av importen från Ryssland ersättas 

”De flesta stöd som tagits i bruk 

runtom i Europa betalar bidrag ba-

seade på storleken av hushållens och 

företagens energiräkningar. Detta 

innebär i praktiken att energikonsum-

tion subventioneras, vilket bidrar till 

att hålla marknadspriset på gas 

och el uppe.”

med import från andra länder med nuvarande 
kapacitet. 

Gasrören från Norge, Nordafrika och Kauka-
sus klarar inte av att leverera mycket mer än de 
redan tidigare gjort. Mängden flytande naturgas 
som kan importeras begränsas av att det behövs 
speciella anläggningar för att ta emot och om-
vandla den flytande naturgasen i gasform. Till 
exempel Tyskland har inga sådana terminaler. 
Även utbudet av flytande naturgas på världs-
marknaden är mycket begränsat, då det krävs 
terminaler för att omvandla naturgasen till fly-
tande form.

På grund av begränsad transportkapacitet kan 
det uppstå enorma skillnader i priset på naturgas 
mellan olika länder. Priset på naturgas i Tysk-

land var till exempel 
under sensommaren 
tio gånger högre än 
i USA. 

 Den stora pris-
skillnaden ger dock 
ett starkt incitament 
att flytta gas från res-
ten av världen till Eu-
ropa. Prisskillnaden 
borde krympa i takt 
med att kapaciteten 
att transportera na-
turgas byggs ut.

En betydande del 
av den tillgängliga 
mängden flytande 
naturgas har redan 
dirigerats om till Eu-Figur 7. Priset på naturgas är mångdubbelt högre i Europa än i USA.
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ropa. Japan, som sedan nedstängningen av lan-
dets kärnreaktorer efter Fukushima-olyckan va-
rit en stor importör av flytande naturgas har till 
exempel reagerat på det höga priset med pla-
ner på att starta upp kärnreaktorerna i snabbare 
takt. 7) 

Kapaciteten att ta emot naturgas har dock 
kommit emot då naturgaslagren fyllts, med kon-
sekvensen att dussintals fartyg med flytande na-
turgas för tillfället väntar på att bli avlastade ut-
anför den europeiska kusten. 8) 

Flera länder, inklusive Finland, har hyrt far-
tyg som kan fungera som flytande terminaler för 
att ta emot mera naturgas redan denna vinter. 
Tyskland har beslutat bygga permanenta termi-
naler som ytterligare ökar kapaciteten att impor-
tera naturgas, men dessa beräknas vara i bruk 
först år 2024.

Alternativa energikällor byggs ut 
Ivern att bygga ut kapaciteten för att importera 
mer naturgas dämpas dock av att den långsiktiga 
planen är att ersätta naturgas med fossilfria en-
ergikällor. För Finlands del ligger hoppet framför 
allt på att den tredje kärnkraftsreaktorn i Olki- 
luoto äntligen skall komma igång. Den beräknas 
producera ungefär 1 000 gigawattimmar el i må-
naden 9), vilket ganska exakt motsvarar den ti-
digare elimporten från Ryssland.

Under de senaste fem åren har den genom-

Figur 8. Vindkraftens betydelse för elproduktionen ökar gradvis.

snittliga månatli-
ga produktionen av 
vindkraftsel ökat med 
500 gigawattimmar. 
En fortsatt utbyggnad 
av förnybara energi-
källor hjälper så små-
ningom att fylla den 
lucka importen från 
Ryssland lämnar. 

I tillägg till att ut-
byggnaden av vind-
kraften tar tid är 
den förstås förknip-
pad med problemet 
att produktionen in-
te kan anpassas ef-
ter efterfrågan utan 
varierar beroende på 

vindförhållandena. Runt om i Europa har det 
trots energibristen allt oftare lett till ett överut-
bud på el vid tidpunkter då vindkraftverken kört 
för fullt. 10)

Även i Finland har vi sett större fluktuationer 
i elpriserna. I början av oktober föll dagspriset 
på el nästan till noll, då vädret var blåsigt i Fin-
land och övriga Norden medan Olkiluoto 3 var 
i full gång.   

Naturgas har utgjort en central källa för reg-
lerkraft, som uppvägt svängningarna i vind-
kraftsproduktionen. Då vi fortsätter bygga ut 
vindkraften riskerar vi att en allt större del av 
elen som den producerar går till spillo, för att 
den överskrider efterfrågan då vindkraftverken 
producerar för fullt.  

Alternativen för att balansera de dagliga fluk-
tuationerna är många. El kan lagras på batterier. 
En utbyggnad av vattenkraftverkens effekt kan 
möjliggöra att deras produktion koncentreras till 
tidpunkter då det är brist på el. Överskottselen 
kan användas till att producera vätgas genom 
elektrolys av vatten. 

Industrin kan anpassa sin produktion till tid-
punkter då det finns relativt gott om el. Hushål-
len kan värma bastun eller ladda elbilens batte-
rier då utbudet på el är stort. En ökad kapacitet 
för att överföra el mellan länderna kan hjälpa att 
jämna ut fluktuationer.

Alla alternativ är förknippade med någon 
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Figur 9. Elpriset i Finland fluktuerar allt mer från dag till dag.

form av kostnader. Vilka av dessa alternativ som 
är de bästa är svårt att avgöra. De varierar san-
nolikt från plats till plats beroende på många 
faktorer. Sannolikt är den bästa lösningen någon 
kombination av alla lösningar.

Fluktuationena i marknadspriset ger dock bå-
de producenter och konsumenter en klar signal 
som uppmuntrar dem att hitta lösningar. Ett lågt 
pris de dagar eller timmar det finns överskott på 
el gör det lönsamt att lagra eller på annat sätt ut-

Figur 10. Bruttonationalprodukten och energikonsumtionen i Finland, säsongs-

korrigerad.

nyttja överskottsproduk-
tionen, medan höga pri-
ser under bristdagar ger 
konsumenterna skäl att 
ta till alla tänkbara lös-
ningar för att dra ner på 
konsumtionen.

Energikonsum-
tionen har sjunkit
De höga priserna på el 
och gas har gett hushål-
len och företagen starka 
skäl att försöka minska 
sin konsumtion. Efter-
frågan på värmepumpar 
har skjutit i höjden 11) 
och sotarna vet berätta 
att allt fler hushåll pla-

nerar att värma sina hus med ved i vinter. 12)

Det tar dock tid även för konsumtionen att 
reagera på priserna. Produktionen av nya vär-
mepumpar är begränsad och köerna är redan 
långa. Många har elkontrakt med fasta priser, 
så prisökningarna slår igenom först då kontrak-
ten förnyas.

Vi kan dock redan se klara tecken på att kon-
sumenterna sparar på energi. Trots att ekonomin 
fortsatte växa under det första halvåret sjönk en-

ergikonsumtionen i 
Finland lägre än un-
der pandemin.

Elkonsumtionen 
sjönk inte fullt ut lika 
mycket, vilket delvis 
förklaras med elek-
trifiering av energi-
konsumtionen. Elbi-
larnas antal ökar och 
oljeuppvärmning er-
sätts med värme-
pumpar. Elbilar och 
värmepumpar är ef-
fektivare än oljeba-
serade alternativ och 
minskar därmed en-
ergikonsumtionen, 
men kräver mera el.   

Att direkt upp-



Ekonomiska Samfundets Tidskrift 3/2022   15  

värmning med olja eller gas ersätts med värme-
pumpar leder även till större fluktuationer i ef-
terfrågan på el, då efterfrågan stiger speciellt un-
der kalla vinterdagar. Detta ökar ytterligare be-
hovet av reglerkraft.

Priserna sjunker med tiden
Tack vare den ökade importen av naturgas och 
den minskade konsumtionen har energimarkna-
den lugnat sig från den värsta paniken i augus-
ti och priserna på både el och gas har kommit 
brant ner från toppnivåerna.

Då producenter får tid att bygga ut kapaci-
tet och konsumenternas investeringar i energi-
sparande teknologi bär frukt kan vi vänta oss 
att jämviktspriset på el gradvis kommer ner från 
nuvarande toppnivåer. Detta avspeglas också på 
futurmarknaden.

Futurerna är inte bara en avspegling av för-
väntningarna. Elkonsumenter kan göra avtal 
som garanterar att de får el under kommande år 
till de lägre priserna.

Ännu finns det dock stor oro på el- och gas-
marknaden för vintern 2023–2024, då elpriset i 
Tyskland förväntas stiga ännu högre än denna 
vinter. De nya terminalerna för att ta emot fly-
tande naturgas väntas inte vara färdiga då än-
nu och importen från Ryssland kan förväntas bli 
ännu lägre nästa år jämfört med i år. I år kunde 

Figur 11. Partipriset för el i Tyskland förväntas sjunka 2024.

ju lagren fyllas delvis 
med rysk gas, innan 
kranarna ströps helt 
under sommaren.   

Å andra sidan har 
både konsumenter-
na och producenter-
na vintern 2023–2024 
haft ytterligare ett år 
att förbereda sig för 
att klara sig möjligast 
bra utan rysk gas. Om 
allt går väl kan situ-
ationen redan då se 
mycket ljusare ut.
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