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Sammanfattning  
 

Den svenska elmarknaden har länge gått mot en stor förändring. Elmarknaden, som länge 

dominerats av vatten- och kärnkraft, har börjat sin omställning mot en större andel vindkraft. 

Denna uppsats avser att empiriskt undersöka om ökad vindkraftsproduktion leder till ett lägre 

elpris. Den teoretiska grund som används är en grundläggande utbuds- och efterfrågemodell 

tillämpad på Nord Pools spotmarknad, den primära handelsplatsen för el i Sverige. 

Undersökningen avgränsas till det elområde där andelen vindkraft är störst, SE4 (Malmö). Med 

hjälp av ett stort dataset med produktions- och prisdata för perioden 2013–2016, estimeras tre 

modellspecifikationer med olika observationsintervall. Resultaten visar att ökad elproduktion 

från vindkraft ger ett lägre spotpris. Effekten varierar mellan -3,67% och -4,94%, samt -10,37 

SEK och -13,95 SEK vid medianpriset.  
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1. Inledning 
 

År 1876 introducerades el i Sverige (Energikunskap 2012). De första årtiondena utgjordes 

nästan hela produktionen av vattenkraft och elmarknaden var präglad av monopol. Fram till 

1960-talet var vattenkraften det enskilt största produktionsslaget av el i Sverige och i mitten av 

årtiondet utgjorde vattenkraft 95 procent av elproduktionen (SCB 2014). Kärnkraften 

introducerades stort på 70-talet (Energiföretagen 2017a). Samtidigt skakade en oljekris 

energivärlden och endast tio år senare röstade Sverige för att successivt avveckla kärnkraften 

(Regeringskansliet 2015). Efter oljekrisen började vindkraften få fäste i världen (Ackermann 

2005) och 1982 började det första vindkraftverket i Sverige producera el (Energimyndigheten 

2016a). 

 

Fram till den statliga avregleringen av elmarknaden år 1996, hade eldistributörerna monopol på 

sina respektive elnät till kunder. Sedan dess har den svenska elmarknaden blivit mer 

konkurrensutsatt (El- och gasmarknadsutredningen 2004). Större delen av den svenska 

elhandeln sker idag på elbörsen Nord Pool spot (Energimarknadsinspektionen 2016). 

Elmarknaden är numera ett nästan idealiskt skolboksexempel på en konkurrensutsatt marknad 

med en homogen vara. Spotpriset på el, det elpris som sätts på Nord Pool för en dag framåt, 

påverkas av de produktionsslag som säljer el och sätts för 15 regioner i Norden och Baltikum.  

 
Elmarknaden har de senaste årtiondena genomgått flera strukturella förändringar. Förnybara 

energikällor, främst vindkraft, har blivit en allt större del av den svenska marknaden 

(Fredriksson 2017). Att el har blivit ett viktigt element i vårt samhälle går inte att förneka. Det 

i kombination med att ekonomisk teori för prisbildning passar väldigt väl för att beskriva och 

empiriskt analysera den här typen av marknader, gör att elmarknaden lämpar sig bra för 

akademiska studier.  

 
I denna uppsats ges ett försök att svara på i vilken utsträckning som vindkraftsproduktion 

påverkar elpriset i Sverige. Uppsatsen kommer med hjälp av ett datamaterial för Sverige under 

perioden 2013–2016 undersöka vilken effekt vindkraft har på elpriset. Undersökningsperioden 

har avgränsats till åren 2013–2016 dels för att relevant data finns tillgänglig för perioden, dels 

för att perioden kan sägas vara aktuell när studien genomförs. Materialet är en sammanställning 

av flera olika källor med data på tim-, dags- och veckointervall. En avgränsning mot att 

undersöka Nord Pools spotpris för elprisregion SE4 har gjorts. Detta eftersom det är den 
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elprisregionen i Sverige som har störst andel vindkraftsproduktion (se Tabell 1). Att isolera den 

effekt som vindkraftsproduktionen har på spotpriset blir därmed lättare.  

 
Frågan som uppsatsen försöker besvara är om ökad vindkraftsproduktion i elprisregion SE4 

leder till ett lägre spotpris på el för regionen. 

 

Akademiska studier som berör vindkraftens påverkan på elpriset är tidigare genomförda i t.ex. 

Australien, Tyskland och USA. En möjlig förklaring till att studier gjorts i just dessa länder kan 

vara att el från vindkraftverk utgör en relativt stor andel av ländernas totala elproduktion. 

Resultatet från dessa studier visar att ökad vindkraftsproduktion genererar lägre spotpris. Med 

inspiration från tidigare akademisk forskning, applicerad på Sverige, bidrar uppsatsen med att 

ge en djupare förståelse för prisbildningen på den svenska elmarknaden vid förändrad 

vindkraftsproduktion. 
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2. Institutionell bakgrund 
 

De senaste åren har Sverige gått mot en större andel förnybar el av den totala kvantitet som 

produceras. Produktionsfördelningen år 2016 utgjordes av 42,52% vattenkraft, 41,55% 

kärnkraft, 10,68% vindkraft och 5,20% värmekraft. Resterande 0,05% utgjordes av solkraft, 

samt gasturbin och dieselkraft (egna beräkningar på data från Svenska kraftnät 2017). Tabell 1 

visar produktionsfördelningen i respektive prisregion för undersökningsperioden, åren 2013–

2016. De olika produktionsslagen skiljer sig åt vad gäller reglerbarhet och volatilitet i 

produktionen. Vattenkraften är relativt reglerbar och inte speciellt volatil. Vindkraften däremot 

är inte alls reglerbar och varierar mycket med avseende på produktion. 

 

Tabell 1. Andel av varje produktionsslag i respektive prisregion, 2013–2016. 

 Prisregion 

 SE1 SE2 SE3 SE4 

Vindkraftens andel av total produktion 6,8 % 10,4 % 6,2 % 50,4 % 

Vattenkraftens andel av total produktion 91,8 % 87,6 % 13,6 % 22,2 % 

Kärnkraftens andel av total produktion - - 74,8 % - 

Värmekraftens andel av total produktion 1,4 % 2,0 % 5,3 % 27,1 % 

Gasturbinens & dieselkraftens andel av total produktion 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Solkraftens andel av total produktion 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 
Källa: Egna beräkningar av data från Svenska kraftnät (2017). 

 

2.1 Vindkraft 

Den grundläggande tekniska beskrivningen av vindkraftsverk, är att en generator tar vara på 

vindens energi och omvandlar den till användbar el. De flesta moderna vindkraftverk utgörs av 

tre turbinblad på en horisontell axel, monterade på ett ca 100–140 meter högt torn, med en 

transformator kopplad till elnätet (Nohlgren, Herstad Svärd, Jansson & Rodin 2014). Det finns 

olika vindkraftverk för olika ändamål. De två huvudkategorierna är land- och havsbaserade 

vindkraftverk. Havsbaserad vindkraft utgör endast 5% av total vindkraftsproduktion i Sverige 

(Energimyndigheten 2017a). Emellertid är den kategorin effektivare, då det blåser mer och 

jämnare till havs. Vindkraftverk producerar el när vindhastigheten är mellan 3 och 25 meter per 
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sekund, men är effektivast när vindhastigheten är ca 10–14 m/s och genererar el ca 80–90% av 

tiden (Nohlgren et al. 2014). En brist med vindkraft är att produktionen, till skillnad från för 

vissa andra produktionsslag som vattenkraft och värmekraft, är oreglerbar. Detta innebär att 

vindkraftverk endast kan producera när det blåser, samt att produktionen blir volatil. Figur 1 

illustrerar vindkraftsproduktionens volatilitet i region SE4 år 2016. Den ljusa linjen visar 

produktion per timme och den mörka visar medelproduktionen per vecka.  

 

Figur 1. Vindkraftsproduktion i SE4 år 2016.  

 
Källa: Egna beräkningar av data från Nord Pool AS (2017) 

 

I Sverige har vindkraftsproduktionen utgjort en relativt obetydlig andel av den totala 

elproduktionen under lång tid. De senaste åren har detta dock förändrats och vindkraftens andel 

av den totala elproduktionen i Sverige har ökat från ungefär 2% år 2010, till ungefär 10% år 

2015 (Energimyndigheten 2016a). Intresset för att undersöka hur vindkraftsproduktion 

påverkar elpriset i Sverige faller sig därför mer naturligt nu, än för tiotalet år sedan. Detta 

eftersom de eventuella effekterna på de svenska elprisregionerna, som kan härledas till 

vindkraftsproduktionen, troligtvis har ökat avsevärt i magnitud de senaste åren. 

 
Vindkraftsforskning i Sverige har blivit mer aktuell på senare tid. Energimyndigheten 

tillkännagav i ett pressmeddelande från 1 mars 2017 (Energimyndigheten 2017b) att 

forskningsprogrammet VindEL gått av stapeln. Programmet har en budget om 133 miljoner 
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kronor och syftar till att effektivisera och förenkla etableringen av vindkraftsproduktion i 

Sverige. 

 
Det som driver investeringsincitamenten för vindkraftsproduktion är förväntade framtida 

elpriser, kostnadsstrukturen, risker förknippade med investeringen, samt preferenser hos 

investerarna (Energimarknadsinspektionen 2016). En intressant problematik gällande 

vindkraftsproduktion som investeringsobjekt är dess tendens att kannibalisera på sig själv, givet 

antagandet om att ökad vindkraftsproduktion leder till lägre elpriser 

(Energimarknadsinspektionen 2016). Ökade investeringar gällande etablering av vindkraftverk 

leder till ökad vindkraftsproduktion. De lägre elpriser som följer av detta, enligt antagandet, 

innebär då lägre intäkter för vindkraftsproducenterna och således lägre avkastning för 

investerare. 

 
Kostnadsstrukturen för vindkraftsproduktion ser annorlunda ut än för övriga produktionsslag. 

Relativt sett kännetecknas vindkraftsproduktion av låga marginalkostnader i förhållande till de 

flesta andra produktionsslag (Energimarknadsinspektionen 2016). Drift- och 

underhållskostnader för vindkraften utgörs av försäkring, service och underhåll, markarrende 

och elöverföring (Energikommissionen 2016). Den varierar mellan 14 och 16 öre per kWh 

beroende på om anläggningen är gammal eller ny. Investeringskostnaderna är dock relativt höga 

för etablering av vindkraftsproduktion. Kapitalkostnaden varierar mellan 37 och 56 öre per 

kWh. Vindkraft har med andra ord en kostnadsstruktur med fasta kostnader som är höga, 

relativt marginalkostnaden. 

 
El producerad med vindkraft erhåller statliga subventioner i form av planeringsstöd och 

elcertifikat (Energikommissionen 2016). Elcertifikatsystemet, som trädde i kraft år 2003, syftar 

till att ge ekonomiskt stöd till förnybar elproduktion i Sverige och vindkraften har erhållit 

ungefär 32% av de certifikat som utfärdats. Syftet med planeringsstödet är att underlätta 

utbyggnaden av vindkraftverk genom planeringsinsatser.  
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3. Marknad och teori 
 

Samspelet mellan utbud och efterfrågan ser annorlunda ut på elmarknaden än för den enklaste 

av marknadsmodeller. Detta på grund av de kapacitetsbegränsningar och skillnader i 

kostnadsstrukturer som finns för olika typer av produktionsslag. Vindkraftsproduktion har t.ex. 

relativt höga investeringskostnader, men relativt övriga produktionsslag, låg marginalkostnad. 

Själva prisbildningen sker dessutom på ett aningen mer komplicerat sätt. Det faktum att el är 

en homogen vara som säljs på en konkurrensutsatt marknad innebär emellertid att det även finns 

stora likheter mellan elmarknaden och de mest basala marknadsmodeller. 

 

Elpriserna i Sverige bestäms tillsammans med de övriga nordiska och baltiska prisregionerna 

på elbörsen Nord Pool spot, som ägs av samtliga systemoperatörer i respektive land 

(Energimarknadsinspektionen 2016). På spotmarknaden sker ungefär 90% av all fysisk handel 

med el som förbrukas i Sverige, medan 10% utgörs av bilateral handel på Nord Pools 

intradagsmarknad, Elbas. Figur 2 illustrerar prisutvecklingen för spotpriserna sedan år 2000. 

Sedan 2011 är det svenska priset (SE) indelat i fyra regionala spotpriser (SE1, SE2, SE3 och 

SE4).  

 

Figur 2. Nord Pools spotpris, timvisa obs. i medelvärde per månad perioden 2000–2017.   

 
Anm: Sedan nov- 2011 är SE ersatt med SE1, SE2, SE3 och SE4. Källa: Egen illustration av data från Nord Pool AS (2017) 
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På Nord Pool spot bestäms elpriserna för dygnets alla 

timmar klockan 12:00 ett dygn i förväg, vilket innebär att 

priset för el imorgon bestäms klockan 12:00 idag 

(Energimarknadsinspektionen 2016). Elpriset som sätts 

gäller då för varje heltimme. Detta sker genom en typ av 

auktionsförfarande där elproducenterna och 

eldistributörerna skickar in sälj-, respektive köpbud, till 

Nord Pool spot. Sälj- och köpbuden rangordnas sedan efter 

pris för att bilda en utbuds-, respektive efterfrågekurva. 

 

Det jämviktspris som de aggregerade köp- och säljbuden 

resulterar i fastställer sedan spotpriset för respektive 

prisregion. Det finns just nu fyra stycken geografiskt 

indelade prisregioner i Sverige (se Figur 3), som fungerar 

likt delmarknader med olika spotpris på el. Medräknat 

dessa finns det totalt 15 elområden som ingår i Nord Pools 

elbörsområde. Aktörer med ett säljbud som är högre, eller 

ett köpbud som är lägre än det marknadsklarerade priset, får 

inte sälja eller köpa sin önskade kvantitet vid det givna 

tillfället (Energimarknadsinspektionen 2016). Aktörer med 

säljbud som är lägre, eller köpbud som är högre, kommer 

emellertid att få sälja och köpa sin önskade kvantitet till det 

givna marknadspriset. 

 

Utöver de olika regionspriserna finns även systempriset (SYS i Figur 2) för hela börsområdet. 

Systempriset är framtaget genom beräkningar för hur ett jämviktspris för hela börsområdet hade 

sett ut, givet ett antagande om oändlig överföringskapacitet mellan länder och regioner (Nord 

Pool AS u.å.). I verkligheten uppstår det dock trängsel i överföringskapaciteten vid hög 

efterfrågan. Därmed uppstår det också prisskillnader mellan regioner. Systempriset ska fungera 

som ett referenspris för den finansiella marknaden, där aktörer kan försäkra sig mot 

elprisförändringar (Energimarknadsinspektionen 2016). Till skillnad från den fysiska 

marknadens auktionsförfarande så sker handeln på den finansiella marknaden kontinuerligt. 

 

Figur 3. De fyra elområden samt   

vindkraftverk per områden 2015.  

Källa: Energimyndigheten 2016b 
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Enstaka aktörer har inte, genom sina säljbud, någon märkbar direkt påverkan på 

marknadspriset. Det finns därför inga incitament för producenter att lägga säljbud som är högre 

än sin marginalkostnad (Energimarknadsinspektionen 2016). Marginalkostnaden för den sista 

och dyraste enheten el som säljs för den givna timmen, kommer därmed att sätta marknadspriset 

för den timmen. 

 

Utbudsförändringar påverkar marknadspriser olika beroende på strukturella skillnader. På en 

marknad där ett flertal aktörer producerar en homogen vara, men till olika marginalkostnad, 

finns det möjligheter för nya aktörer att indirekt påverka priset. En ny aktör med lägre 

marginalkostnad har genom undanträngningseffekter möjlighet att påverka jämviktspriset 

negativt. Då den nya aktören har en lägre marginalkostnad är den även beredd att bjuda ut varan 

till ett lägre pris, vilket leder till en förskjutning av utbudskurvan och ett lägre jämviktspris. 

Givet dessa antaganden så kan en marginalkostnadstrappa, illustrerad i Figur 4 nedan, ganska 

väl representera en utbudskurva. Producerad kvantitet för respektive produktionsslag blir då en 

viktig determinant för marknadspriset.   

 

Figur 4. Rangordningeffekten.  

 
Källa: Egen illustration av teori.  

 

Den priseffekt som beskrivs i föregående stycke har tillämpats på elmarknaden av Sensfuß, 

Ragwitz & Genoese (2008). De beskriver “the merit order effect” (hädanefter 

Nytt	pris
(Hög	vind)

Ursprungligt	pris	
(Låg	vind)

SEK/MWh

MWh
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rangordningseffekten); priseffekten som uppstår vid ett inträde eller en ökning av 

vindkraftsproduktionen. Elproducenterna lägger säljbud på spotmarknaden som motsvarar 

marginalkostnaden. Utbudskurvan representerar då producenternas utbjudna kvantitet 

rangordnad efter marginalkostnad. Vindkraften har en relativt låg marginalkostnad, så när den 

utbjudna kvantiteten på spotmarknaden ökar, så skjuts utbudskurvan utåt (illustrerat med den 

heldragna utbudskurvan i Figur 4), vilket resulterar i ett nytt jämviktspris. 

 
Förutsättningarna och antagandena ovan stämmer väl överens med vindkraftsproduktionens 

relation till elpriserna. Det kausala sambandet är att en större mängd vindkraftproducerad el, 

allt annat lika, leder till en förskjutning utåt för utbudskurvan på elmarknaden, vilket i sin tur 

leder till ett lägre jämviktspris. Det är tydligt att denna kausala effekt är enkelriktad. Eftersom 

vindkraft är oreglerbar så kommer ett förändrat elpris på kortsikt inte att leda till en förändrad 

vindkraftsproduktion. Efterfrågad kvantitet förändras inte marginellt vid prisförändringar, då 

efterfrågeelasticiteten är relativt låg för el. Därför förstärks dessutom priseffekten på 

elmarknaden vid utbudsförändringar, relativt för en vara med högre priskänslighet.  
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4. Tidigare studier 
 

Ekonomiska modeller för hur vindkraften påverkar elpriset har testats empiriskt i regioner där 

andelen vindkraftsproduktion har ett stort inslag i den totala produktionen. Woo et al. (2011) 

och Nicholson, Rogers & Porter (2010) undersöker vilken effekt vindkraftsproduktion har haft 

på spotpriset på el i Texas, som sätts fyra gånger per timme. Woo et al. (2011) estimerar den 

effekten med ett stort datamaterial med spotpris och produktionsdata på 15 minuters intervall. 

Slutsatsen är att ökad vindkraftsproduktion sänker spotpriset på el. En ökning i 

vindkraftsproduktion med 100 MWh reducerar spotpriset med 0,32–1,53 $/MWh för ett 

intervall på 15 minuter. Nicholson, Rogers & Porter (2010) får liknande resultat. Slutsatsen är 

att en 100 MWh ökning i vindkraftsproduktion sänker spotpriset med 0,07–1,64 $/MWh för ett 

intervall på 15 minuter. Det framgår även att det finns en dygnsvariation som påverkar 

priseffekten. 

 

Studier som behandlar vindkraftens påverkan på spotpriset är även utförda i New England och 

Australien. Martinez-Anido, Brinkman & Hodge (2016) har undersökt vindkraftens påverkan 

på prisnivån i New England. Även de visar att en ökning av vindkraftsproduktionen leder till 

ett lägre spotpris på el. Forrest & MacGill (2013) estimerar vilken effekt vindkraftsproduktion 

har på spotpriset i Australien, som sätts två gånger per timme. Resultatet är i linje med tidigare 

forskning och visar att ökad vindkraftsproduktion sänker spotpriset på el till en lägre nivå. 

Effekten är -0,62$/MWh till -1,74$/MWh vid 100 MWh ökning av vindkraftsproduktion, för 

ett intervall på 30 minuter. De visar även att priseffekten är av exponentiell karaktär. 

 

Förutom att beskriva rangordningseffekten visar även Sensfuß, Ragwitz & Genoese (2008) att 

bränslepriser1 och priset på utsläppsrätter påverkar de trappstegen som utgör utbudskurvan. 

Bränslepriserna påverkar därmed även jämviktspriset.  

 

Forskning avseende elpriseffekterna av vindkraft i Sverige har inte varit fokus i någon av de 

tidigare nämnda studierna. Detta kan bero på att andelen vindkraftsproducerad el har varit 

relativt låg i Sverige och därmed a priori inte haft någon påverkan på spotpriset. Under de 

                                                
1 Priset på olja, kol, brunkol och naturgas.   
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senaste åren har denna andel emellertid stigit från 2% år 2010, till 10% år 2015 

(Energimyndigheten, 2016a).  Energimyndigheten (2016c) visar dock, i linje med tidigare 

forskning, men inom Sverige, att ökad elproduktion från vindkraft ger ett lägre spotpris på el. 

Priseffekten av ökad vindkraftsproduktion kan variera kraftigt beroende på elprisnivån, 

elområden och utbyggnaden av vindkraftverk. 

 

Nämnda akademiska studier agerar som stöd för uppsatsens modell och hur resultaten 

presenteras. Resultaten från studierna används även som referens vid tolkningen av uppsatsens 

resultat, som presenteras i form av 100MWh ökad vindkraftsproduktion. Uppsatsen skiljer sig 

från tidigare studier vad gäller undersökningsområde, tidsperiod och estimationsteknik. Val av 

kontrollvariabler är dock motiverat från samtliga nämnda studier.  
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5. Data  
 

Datamaterialet som används för att analysera vindkraftens påverkan på spotpriset är en 

sammanställning av flera olika källor. Materialet har observationer med tre olika tidsintervall; 

timvis, dygnsvis och veckovis, samtliga för perioden 2013 till 2016. Detta ger 35 060 timvisa, 

1461 dygnsvisa och 213 veckovisa observationer. Materialet finns beskrivet i Tabell 2. Alla 

variabler som är regionsspecifika är inhämtade för samtliga fyra regioner. Analysens fokus 

ligger emellertid på prisregion SE4. Eftersom datasetet är en sammanställning av flera olika 

datakällor så är ett kritiskt förhållningssätt viktigt för undersökningen. Detta diskuteras mer 

ingående senare i uppsatsen. 

 
Materialet över spotpriset på el är hämtat från Nord Pool AS (2017) och presenteras i kronor 

per megawattimme (SEK/MWh). Spotpriset för region SE4 illustreras nedan i Figur 5. Även 

nettoimport av el från grannregioner är hämtat från Nord Pool och presenteras i MWh.  Både 

spotpris och nettoimport har timvisa observationer.  

 

Figur 5. Nord Pool spotpris, timvisa obs. i medelvärde per vecka perioden 2013–2017. 

 
Källa: Egna beräkningar med data från Nord Pool AS (2017) 
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Produktionsdata från de sju olika produktionsslagen i Sverige är hämtat från Svenska Kraftnät 

(2017). De olika produktionsslagen är vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, värmekraft, gasturbin 

och dieselkraft samt solkraft. Redovisningsenheten är MWh. Variablerna har timvisa 

observationer.  

 
Väderdata är hämtat från SMHI (2017). Materialet omfattar lufttemperatur i Sverige och har 

timvisa observationer. Lufttemperatur presenteras i grader Celsius. Väderdata är hämtad från 

två stationer inom elprisregionen och ett medelvärde av dessa två värden är sedan beräknat för 

att ge en tolkning av medeltemperaturen inom regionen.  

 
Råvaruprisdata omfattar kolpris, oljepris, naturgaspris och priset för utsläppsrättigheter av 

koldioxid. All råvaruprisdata är hämtad från Quandl (2017) och representerar marknadspriset 

på Intercontinental Exchange (ICE) för en termin av respektive råvaruslag, presenterat på 

dagligbasis. Kolpriset är terminspriset för Rotterdamkol i US dollar per 1 ton ($/t), oljepriset är 

terminspriset för Brentolja i US dollar per fat ($/fat), naturgaspriset är terminspriset för UK-

naturgas i brittiska pund per therm (£/thm) och priset för utsläppsrättigheter är europeiska 

utsläppsrättigheter av koldioxid i euro per ton (€/t).   

 
Data för vattenmagasinens energinivå är tillhandahållen av Folke Sjöbohm på Energiföretagen 

(2017b). Variabeln har veckovisa observationer och presenteras i MWh.   

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för regionen SE4 perioden jan 2013-dec 2016. 

Variabler  Tidsenhet Obs.  Medelvärde Stdav. Min Max  

        
Spotpriset på el SE4, MWh  Timme 35 060 282,58 105,08 2,95 2 003,24 
Log spotpriset på el SE4  Timme 35 060 5,57 0,41 1,08 7,60 
Vindkraftsproduktion SE4, MWh   Timme 35 064 409,40 322,78 1,06 1 460,05 
Vattenkraftsproduktion SE4, MWh Timme 35 064 146,26 84,81 9,31 351,01 
Värmekraftsproduktion SE4, MWh Timme 35 064 208,30 179,22 0,93 955,66 
Gasturbin & dieselproduktion SE4, MWh Timme 35 064 0,77 5,35 0,02 183,45 
Solkraftsproduktion SE4, MWh Timme 35 064 0,81 1,93 0,00 15,28 
Lufttemperatur SE4, °C Timme 35 064 8,92 7,13 -18,15 30,85 
Nettoexport SE4, MWh Timme 35 064 2 232,14 875,49 -405,00 6 058,00 
Rotterdam Kol termin, $/t Dag 1 461 68,28 13,55 43,40 90,60 
Brentolja termin, $/fat Dag 1 461 76,74 29,23 27,88 118,90 
UK naturgas termin, £/thm Dag 1 461 49,00 13,30 26,38 74,57 
Utsläppsrättighet EUA termin, €/t Dag 1 461 5,88 1,36 2,70 8,68 
Vattenmagasin energinivå SE4, MWh  Vecka 212 113 533 36 632 36 000 178 000 
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 6. Modellen 
 

De empiriska modeller som används för att estimera vindkraftens påverkan på spotpriset i 

prisregion SE4 beskrivs nedan i modell (1), (2) och (3). I modell (1) är alla variabler med 

timvisa observationer inkluderade. I modell (2) adderas de variabler som har observationer 

dygnsvis och variabler som tidigare har inkluderats i modell (1) utgörs här av genomsnittet för 

respektive dygns samtliga timmar. I modell (3) adderas de variabler som har observationer 

veckovis. De tidigare inkluderade variablerna från modell (1) och (2) utgörs här av genomsnittet 

för respektive veckas samtliga timmar. För varje modell adderas det ytterligare variabler med 

färre observationer. De tidigare inkluderade variablerna utgörs i den nya modellen av ett 

genomsnitt för att passa det nya antalet observationer och tidsintervallet mellan dessa. 

 

Den beroende variabeln, betecknad log Y%, är logaritmen av spotpriset på el inom regionen SE4 

och tidsintervallet t. Spotpriset på el är en funktion av 12 förklarande variabler, som i sin tur är 

grupperade efter observationsintervall.  Variabler med timvisa observationer betecknas Ept 

(p=1, …, 7), de med dygnsvisa observationer betecknas Fqt (q=1, …, 4) och den med veckovisa 

observationer betecknas Gt.  

 

Modell (1) inkluderar även tre tidsberoende indikatorvariabler som indikerar timme på dygnet 

(Tit, i=1, …, 23), veckodag (Vjt, j=1, …, 6) och månad (Mkt, k=1, …, 11). Modell (2) inkluderar 

endast indikatorvariablerna för veckodag och månad, och modell (3) endast den för månad. 

Modellens intersekt betecknas med &. Variabeln '% betecknar en stokastisk normalfördelad 

felterm.  
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6.1 Variabler som ingår i modellen  

Samtliga modeller använder variabeln log Y%, logaritmen av spotpriset på el i SE4, som 

beroende variabel. Enligt Forrest & MacGill (2013) är rangordningseffekten av exponentiell 

karaktär och logaritmen kontrollerar för det2. Woo et al. (2011) visar även att det finns en 

trendeffekt i spotpriset. Detta förklaras i Appendix a. 

 

De sju variabler som har timvisa observationer:  

• E1t är vindkraftsproduktion i SE4, vilket är den huvudsakliga variabel som modellen 

avser att undersöka. Som tidigare nämnts är den kausala effekten enkelriktad och det 

förväntade resultatet är att koefficienten *.<0; ökad vindkraftsproduktion sänker 

spotpriset på el.  

• Andra produktionsslag är listade nedan. Dessa kontrolleras för, då de utgör en stor del 

av utbudskurvan och därmed bestämmer jämviktspriset. Någon större vikt läggs ej vid 

tolkningarna av dessa.  

 

o E2t är vattenkraftsproduktion i SE4 och väntas påverka priset negativt (*2<0). 

o E3t är solkraftkraftsproduktion i SE4 och väntas påverka priset negativt (*3<0). 

o E4t är värmekraftsproduktion i SE4. Den väntas utgöra det produktionsslaget 

som till största del av tiden, enligt rangordningseffekten, är den prissättande 

produktionen och kausaliteten är därmed otydlig. 

o E5t är gasturbin och dieselkraftsproduktion i SE4 och väntas endast producera 

vid ovanligt hög efterfrågan. Därmed är kausaliteten otydlig även här. 

 

• E6t är lufttemperatur i SE4. Lufttemperatur är en variabel som påverkar efterfrågan på 

el, eftersom det krävs mer energi för att t.ex. värma upp hus när det är kallt. 

Koefficienten förväntas vara negativ (*7<0). 

• E7t är nettoimport för SE4 och visar nettoimport från andra regioner och länder. Den ska 

fånga efterfrågan som finns inom regionen och den importefterfrågan som finns. 

Koefficienten förväntas vara negativ (*,<0). 

                                                
2 Att logaritmera de betydande produktionsvariablerna, vind-, vatten- och 

värmekraftsproduktion, ger inga större skillnader i resultaten. För att kunna jämföra resultaten 

med tidigare studier är dessa därför inte logaritmerade i uppsatsen.  
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De fyra variabler som har observationer dygnsvis:  

• F1t, F2t, F3t, och F4t är respektive pris för kol, olja, naturgas och utsläppsrättigheter. 

Priset för dessa väntas påverka marginalkostnaden för de olika produktionsslagen och 

därmed flytta utbudskurvan och jämviktspriset. Koefficienterna väntas vara positiva 

(>., >2, >3, >@>0).   

 

Den variabel som har veckovisa observationer är Gt, vattenmagasinens energinivå i SE4. 

Variabeln visar hur stor energireserv det finns i regionens vattenmagasin. Koefficienten väntas 

vara negativ (F.<0).  

 

Som tidigare nämnts visar Nicholson, Rogers & Porter (2010) att aktuell timme på dygnet 

påverkar spotpriset. Det finns därmed även stöd för att tidsvariation kan påverka spotpriset. 

Modellen inkluderar därför tre tidsberoende indikatorvariabler med olika tidsspann. De tre 

indikatorvariablerna är inkluderade för att fånga en potentiell dags-, vecko- och säsongseffekt 

i efterfrågan på el. De är: 41%=1 för i=1(timmen som börjar 01:00), …, 23(timmen som börjar 

23:00), med timmen som börjar 00:00 som referens; 86%=1 för i=1(måndag), …, 6(lördag), med 

veckodagen söndag som referens; ;:%=1 för i=1(januari), …, 11(november), med månaden 

december som referens. 
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7. Resultat 
 

Estimeringar efter korrigeringar för heteroskedasticitet och multikollinearitet, är presenterade i 

tre modellspecifikationer i Tabell 3 ovan. Korrigeringar som har gjorts är att LUFTTEMP inte 

är inkluderad3 och robusta standardfel har använts. Ytterligare förklaring återfinns i Appendix 

b. Samtliga specifikationer har som tidigare nämnts logaritmen av spotpriset i SE4 som 

beroende variabel. Förklaringsgraden är relativt hög för respektive specifikationer; ca 0,3 för 

specifikation (1) och ca 0,6 för specifikation (2) och (3).  

 

Tabell 3. OLS-estimeringar efter korrigeringar för heteroskedasticitet och multikollinearitet. 
  (1) (2) (3) 
Variabler  Log elpris SE4  Log elpris SE4  Log elpris SE4  
        
VINDKRAFTSPROD -0,000494*** -0,000367*** -0,000444*** 

 (7,44e-06) (3,29e-05) (0,000126) 
VATTENKRAFTSPROD -0,00119*** -0,000672*** -0,00105** 

 (3,85e-05) (0,000134) (0,000413) 
VÄRMEKRAFTSPROD 0,000352*** 0,000586*** 0,000633*** 

 (1,77e-05) (6,27e-05) (0,000150) 
GAS&DIESELPROD 0,00256*** -0,00071 0,000841 

 (0,000294) (0,00106) (0,00304) 
SOLKRAFTSPROD -0,0204*** -0,00703 -0,0299 

 (0,00119) (0,00953) (0,0238) 
NETTOIMPORT -0,000133*** -5,32e-05*** -7,87e-05 

 (3,56e-06) (2,05e-05) (6,83e-05) 
ROTTERDAMKOL  0,0107*** 0,0108*** 

  (0,000808) (0,00195) 
BRENTOLJA  0,000408 -0,000569 

  (0,000475) (0,00122) 
UK-NATURGAS  -0,00388*** -0,00387* 

  (0,000958) (0,00227) 
UTSLÄPPSRÄTTIGHET  -0,0737*** -0,0745*** 

  (0,00707) (0,0188) 
VATTENMAGASIN   7,22E-07 

   (6,99e-07) 
Konstant  5,834*** 5,592*** 5,919*** 

 (0,0157) (0,120) (0,375) 
    

Observationer 35 060  1 461  212 
Förklaringsgrad 0,332 0,590 0,618 
Anm: Robusta standardfel inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
Tidsberoende indikatorvariabler redovisas inte i tabellen. 

 
Resultaten visar att VINDKRAFTSPROD, VÄRMEKRAFTSPROD, ROTTERDAMKOL och 

UTSLÄPPSRÄTTIGHET är signifikant skilda från noll på 1%-nivån i samtliga specifikationer 

där de är inkluderade. Resterande koefficienter i specifikation (1) är signifikanta på 1%-nivån. 

                                                
3 Resultaten påverkas inte märkbart av att exkludera LUFTTEMP.  
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I specifikation (2) är även VATTENKRAFTSPROD, NETTOIMPORT och UK-NATURGAS 

signifikanta på 1%-nivån. Ingen annan koefficient i specifikationen är signifikant på 10%-,   

5%-, eller 1%-nivån. I specifikation (3) är även VATTENKRAFTSPROD signifikant på 5%-

nivån och UK-NATURGAS signifikant på 10%- nivån. Ingen annan koefficient är signifikant 

på de tre nivåerna. 

 
Parametrarnas förväntade tecken bekräftas med några få undantag. Koefficienterna för UK-

NATURGAS, UTSLÄPPSRÄTTIGHET och VATTENMAGASIN har motsatt tecken mot 

förväntan i samtliga specifikationer där de är inkluderade och dessutom signifikanta, på någon 

av nivåerna.  

 
Formel (4) visar hur koefficienterna för VINDKRAFTSPROD tolkas för de tre 
modellspecifikationerna. 
 

%ΔY% ≈ 100 ∗ *+ Δ/+%   (4) 

 

Koefficienten (*+) multipliceras med 100 för att visa förändringen procentuellt i den beroende 

variabeln (Y%), vid en enhets ökning av den förklarande variabeln (Ept).  

 

För att jämföra parametern för vindkraftsproduktion med tidigare forskning, så tolkas den i 

form av 100 MWh ökning i produktion. Detta innebär att tolkningen av parametern från formel 

(4), (100 * *+), multipliceras med 100 och att den procentuella förändringen i spotpris blir per 

100 MWh ökning i produktion. Då vindkraftsproduktion är naturligt volatil så blir tolkningen 

därmed mer realistisk.  

 

Tabell 4. Tolkning av koefficienten för VINDKRAFTSPROD.  

  (1) (2) (3) 

Parameter *. -0,00049 -0,00037 -0,00044 
Prisförändring vid en 100 MWh ökning i produktion  -4,94% -3,67% -4,44% 
Prisförändring vid medianpris, SEK -13,96 -10,37 -12,51 

    
Median produktion, MWh  320,40 331,46 366,05 
Standardavvikelse för produktion  322,78 290,08 200,91 
Medelvärde spotpris, SEK 282,58 282,58 281,77 
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Priseffekten av ökad vindkraftsproduktion är sammanställd i Tabell 4. Effekten av 100MWh 

ökning i vindkraftsproduktion för region SE4 varierar mellan -3,67% och -4,94%, beroende på 

specifikation. Vid medianpriset varierar effekten mellan -10,37 SEK och -13,96 SEK.  

 
Tolkningen av parametern VINDKRAFTSPROD i specifikation (1) är: om den totala 

vindkraftsproduktionen i SE4 ökar med 100 MWh, så sjunker spotpriset på el i genomsnitt 

4,94% för den timmen priset gäller. Detta givet att det kontrolleras för vattenkraftsproduktion, 

värmekraftsproduktion, gasturbin- och dieselkraftsproduktion, solkraftsproduktion, total 

elförbrukning och nettoimport för regionen.  
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8. Diskussion  
 

Nollhypotesen, att elproduktion från vindkraft inte har någon påverkan på spotpriset på el i 

region SE4, kan förkastas. Detta eftersom samtliga modellspecifikationer visar en sänkning av 

spotpriset vid en ökning av vindkraftsproduktionen i SE4. Samtliga av koefficienterna för 

vindkraftsproduktion är dessutom signifikanta även på 1%-nivån, oavsett modellspecifikation. 

Storleken på prisförändringen stämmer överens med vad akademiska studier visat4 i andra 

regioner. Det går dock inte att göra någon ingående jämförelse av uppsatsens resultat gentemot 

tidigare studier, eftersom undersökningarna är genomförda på olika marknader med olika 

prisnivå.  

 

Vindkraften är inte den viktigaste förklaringsvariabeln för spotpriset i SE4. Däremot har de 

senaste årens ökning av vindkraftsproduktion troligtvis medfört att dess påverkan blivit större. 

Ökad produktionskapacitet för vindkraft ger större förflyttningar av utbudskurvan. Detta leder 

till att marknadsjämvikt nås vid lägre prisnivå. 100 MWh förändring av vindkraftsproduktionen 

i SE4 för en specifik timme hade inte varit rimlig för tiotalet år sedan. Detta kan ses som en 

anledning till varför det inte finns liknande akademiska studier i Sverige. Resultaten hade visat 

en relativt obetydlig påverkan på spotpriset från vindkraften. 

 

Priseffekten från ökad vindkraftsproduktion ses som relativt stor, med tanke på hur starkt 

korrelerat spotpriset för SE4 är med spotpriserna för övriga regioner (se Figur 2). Dessutom 

kontrolleras det för effekter från många prisförklarande variabler. Att modellspecifikation (1) 

trots detta visar att spotpriset sjunker med -4,94% vid 100 MWh ökning av 

vindkraftsproduktionen i SE4, tyder på att vindkraftens genomslagskraft är stark.  

 

Modellen för rangordningseffekten och dess påverkan på spotpriset är en förenkling av 

verkligheten. Då det finns flera aktörer per produktionsslag, så kommer marginalkostnaden att 

skilja sig åt även inom produktionsslagen. Därmed blir en marginalkostnadstrappa, med en 

                                                
4 Jämförelsen är gjord med resultat justerat för valutaskillnader. Växelkursen beräknas som ett 

genomsnitt för helåret 2009 och är för en australisk dollar: ca 6 SEK och för en US-dollar: ca 

7,6 SEK (Sveriges riksbank u.å.). Ett växelkursjusterat intervall för resultaten från akademiska 

studier är: ca -0,5 SEK till ca -12,5 SEK. 
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prisnivå per produktionsslag (som illustreras i Figur 4), en förenkling av verkligheten. Det finns 

olika prisnivåer även inom produktionsslagen och jämviktspriset kan därmed förändras, även 

då samma produktionsslag som tidigare blir prissättande. 

 

En styrka med studiens resultat är att den kausala effekten mellan vindkraftsproduktion och 

spotpriset är enkelriktad. Resultat från OLS-estimation visar ofta att det finns ett samband. Den 

kausala effekten är dock svår att uttala sig om. För uppsatsens modell är det tydligt att den 

kausala effekten är enkelriktad. Det är ökad vindkraftsproduktion som leder till ett lägre 

spotpris, inte ett lägre spotpris som leder till ökad vindkraftsproduktion. Vindkraften är inte 

reglerbar och kan därför inte heller reagera på prisförändringar. Elpriset kan givetvis påverka 

vindkraftsproduktion i ett längre tidsperspektiv. Ett lägre elpris skulle emellertid leda till 

minskad vindkraftsproduktion, då incitamenten att äga vindkraftverk skulle minska.  

 

Studiens validitet påverkas av tillgången till relevant datamaterial, den avgränsade tidsperioden 

och regionen, samt val av estimationsteknik. Bristen på lättillgänglig data är något som påverkar 

validiteten för studien negativt. Råvaruprisdata kunde t.ex. inte inkluderas i specifikation (1), 

eftersom timvisa observationer inte fanns till förfogande. Det är även möjligt att variabler som 

samvarierar med vindkraftsproduktion och spotpriset är exkluderade från modellen, vilket kan 

skapa endogenitetsproblem. Antalet kontrollvariabler som använts i uppsatsen är emellertid 

större än för tidigare nämnda studier. En styrka med uppsatsen är att modellens beroende 

variabel och de viktigaste förklaringsvariablerna har observationer på timvis intervall.  

 

Att studien är avgränsad till tidsperioden 2013–2016 och regionen SE4 innebär att även 

tolkningen blir begränsad till den perioden och regionen. Det går därför inte att göra några 

prognoser om hur framtida ökningar i vindkraftsproduktion påverkar spotpriset baserat på 

resultatet från studien. Dock ger resultatet en indikation på hur vindkraftsproduktion kan 

påverka elpriset även i framtiden. Valet av estimationsteknik kan tänkas påverka uppsatsens 

validitet negativt, då en mer avancerad metod kan passa spotprisets karaktär bättre. Detta 

förklaras utförligare i slutet av Appendix a.  

 

Valet av data för vindkraftsproduktion kan påverka validiteten för studien. Då spotpriset för 

varje timme sätts dagen innan det gäller, så är det egentligen inte vindkraftsproduktionen i sig 

som påverkar priset, utan förväntad vindkraftsproduktion för den timme då priset gäller. 

Prognosdata för vindkraftsproduktion hade därmed passat bättre i undersökningen. Istället har 
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data för reell vindkraftsproduktion använts, då prognosdata inte fanns tillgänglig för hela 

perioden. Eftersom prognoserna oftast stämmer väldigt bra överens med reell produktion 

(Löfstedt 2013), påverkar inte det uppsatsens validitet märkbart.  
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9. Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen är att svara på om det finns ett kausalt samband mellan ökad 

vindkraftsproduktion och ett lägre elpris i Sverige. Genom att undersöka om ökad 

vindkraftsproduktion i elprisregion SE4 leder till ett lägre spotpris på el för regionen, görs ett 

försök att svara på detta. 

 

Med de resultat som lyfts fram så besvaras uppsatsens forskningsfråga. Nollhypotesen om att 

elproduktion från vindkraft inte har någon påverkan på spotpriset på el i region SE4 förkastas. 

Vindkraftens volatilitet orsakar, förutom uppenbar variation i producerad kvantitet, även 

förändringar i spotpriset enligt studien. Detta på grund av de förskjutningar av utbudskurvan 

som följer av varierande vindkraftsproduktion. 

 

Vid en framtida undersökning av vindkraftens påverkan på spotpriset så kan samtliga 

elprisregioner i Sverige inkluderas. Då priseffekten som tidigare nämnts är av exponentiell 

karaktär, kan undersökningen dock bli svår att genomföra i regioner där andelen 

vindkraftsproduktion är mindre. Prognosdata för vindkraftsproduktion och en längre 

undersökningsperiod kan även inkluderas. Dessutom kan en mer avancerad estimationsteknik 

passa typen av datamaterial bättre.  

 

Utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige de senaste åren har inte bara inneburit en större andel 

förnybar elproduktion. Det har även haft en påverkan på spotpriset. I slutändan leder ett lägre 

spotpris till ett lägre elpris även för konsumenter. Den effekt vindkraften har på spotpriset är 

därför viktig att beakta vid beslutsfattande rörande energifrågor. Konsumentöverskottet 

påverkas positivt av detta. Vindkraftens tendens att kannibalisera på sig själv innebär emellertid 

att den effekt ökad vindkraftsproduktion har på spotpriset, även minskar vindkraftens intäkter. 

Det blir viktigt att hantera denna problematik i framtiden, eftersom incitamenten att investera i 

vindkraft annars riskerar att minska.  
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Appendix a.  
 

Då spotpriset sätts kontinuerligt på Nord Pools elbörs, finns det en trendeffekt i priset. 

Föregående perioders pris, förklarar priset för aktuell period till en viss grad. Ett enkelt test av 

detta är att utföra en regression, där spotpriset är den beroende variabeln och en laggad 

spotprisvariabel är den förklarande variabeln. Detta illustreras i Tabell 5 genom förklaringsgrad 

och koefficient för olika regressioner där spotpris, den förklarande variabeln, är laggad från 1 

till 24 timmar. Motiveringen till att en variabel som är laggad upp till 24 timmar inkluderas i 

tabellen, är att prissättningen sker dagen innan det gäller.   

 

Tabell 5. Förklaringsgrad för spotpris laggad 1–24 timmar.  

 

Som det framgår av tabellen förklaras spotpriset till en hög grad av det laggade spotpriset. När 

priset laggas en period fås en förklaringsgrad på ca 0,8. Förklaringsgraden sjunker successivt 

Förklarande variabel Förklaringsgrad  Koefficient  Standardavvikelse   
    
Spotpris laggad 1 timme 0,882 0,939*** 0,00184 
Spotpris laggad 2 timme 0,712 0,844*** 0,00287 
Spotpris laggad 3 timme 0,566 0,752*** 0,00352 
Spotpris laggad 4 timme 0,464 0,681*** 0,00391 
Spotpris laggad 5 timme 0,392 0,626*** 0,00416 
Spotpris laggad 6 timme 0,347 0,589*** 0,00432 
Spotpris laggad 7 timme 0,323 0,568*** 0,00440 
Spotpris laggad 8 timme 0,314 0,560*** 0,00442 
Spotpris laggad 9 timme 0,306 0,553*** 0,00445 
Spotpris laggad 10 timme 0,289 0,537*** 0,00451 
Spotpris laggad 11 timme 0,267 0,517*** 0,00457 
Spotpris laggad 12 timme 0,252 0,502*** 0,00462 
Spotpris laggad 13 timme 0,251 0,501*** 0,00462 
Spotpris laggad 14 timme 0,255 0,505*** 0,00461 
Spotpris laggad 15 timme 0,258 0,508*** 0,00460 
Spotpris laggad 16 timme 0,255 0,505*** 0,00461 
Spotpris laggad 17 timme 0,256 0,506*** 0,00461 
Spotpris laggad 18 timme 0,267 0,517*** 0,00457 
Spotpris laggad 19 timme 0,294 0,542*** 0,00449 
Spotpris laggad 20 timme 0,336 0,580*** 0,00435 
Spotpris laggad 21 timme 0,391 0,625*** 0,00417 
Spotpris laggad 22 timme 0,459 0,678*** 0,00393 
Spotpris laggad 23 timme 0,531 0,729*** 0,00366 
Spotpris laggad 24 timme 0,562 0,750*** 0,00354 
Anm: Standardfel inom parentes. *** anger statistisk signifikans på 1 procents signifikansnivå. Beroende variabel är Nord 
Pools spotpris för samtliga estimat.  
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när priset laggas ytterligare perioder, fram tills att priset är laggat 13 timmar. Därefter stiger 

förklaringsgraden och när priset är laggat 24 timmar, är förklaringsgraden ca 0,6.  

 
Trots dessa tydliga bevis inkluderas inte en laggad spotprisvariabel i uppsatsens 

modellspecifikationer. Beslutet är ensamt baserat på att uppsatsen avser att undersöka 

frågeställningen genom användningen av en grundläggande estimationsteknik. Det framgår för 

uppsatsen att en statistiskt mer avancerad estimationsteknik kan passa bättre med variabelns 

karaktär. Den estimationsteknik som har använts motiveras med att tekniken behärskas väl, 

vilket ger uppsatsen högre validitet än om en teknik som inte behärskas hade använts.  

 

 

 

 

  



  29 

Appendix b.  
 

Vid estimeringar med hjälp av OLS är det viktigt att kontrollera så att antagandet om 

homoskedasticitet i feltermen håller. När variansen i feltermen inte är konstant över hela 

populationen faller antagandet om homoskedasticitet. Konsekvensen av det är att statistiska test 

som F- och t-test, som används för att avgöra om estimerade parametrar är signifikanta, inte 

gäller. För att avgöra om modellerna håller för antagandet om homoskedasticitet görs två saker. 

Först görs en visuell kontroll av feltermen som återfinns i Figur 5 nedan. Sedan görs ett 

Breusch-Pagan test för heteroskedasticitet som presenteras i Tabell 6 nedan. Den visuella 

kontrollen, feltermen ställd mot de passade variablerna i en graf, visar att det finns tydliga 

tecken på heteroskedasticitet i samtliga modeller. Breusch-Pagan-testet, gjort på de tre 

modellerna, visar även att det finns tydliga tecken på heteroskedasticitet.  För att åtgärda detta 

görs samtliga modeller med heteroskedasticitet-robusta estimat.  

 

Figur 5. Feltermen ställd mot de passade variablerna för specifikation (1), (2) och (3).  

 

 



  30 

Tabell 6. Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet.  
  (1) (2) (3) 

chi2(1) 4404,4 470,96 85,78 

Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 

Anm: H0: konstant varians, variabler: passade värden av Log elpris i 

SE4 för respektive regression 

 

Det är även viktigt att kontrollera att antagandet om att det inte finns problem med 

multikollinearitet håller. Problem med multikollinearitet uppstår när två variabler i en modell 

har för hög korrelation. Korrelationsmatriser för samtliga modellspecifikationer redovisas i 

Appendix c. Matriserna visar att det potentiellt finns multikollinearitetsproblem med 

variablerna LUFTTEMP och VÄRMEKRAFTSPROD. Därefter beräknas VIF (Variance 

inflation factor) för samtliga specifikationer. Som en tumregel används värden över 10 som 

gräns för att estimat inte ska få problem med multikollinearitet. Som Tabell 7 visar har 

LUFTTEMP ett värde över 10 i specifikation 2 och över 20 i specifikation 3. Eftersom variabeln 

inte har någon större påverkan på resultatet, så inkluderas den inte i modellspecifikationerna.  

 

Tabell 7. VIF-värden för samtliga specifikationer (1), (2) och (3). 
  VIF-värde 

  (1) (2) (3) 

VINDKRAFTSPROD 1,6 2,36 2,84 

VATTENKRAFTSPROD 3,29 4,29 8,48 

VÄRMEKRAFTSPROD 5,36 7,59 12,58 

GAS&DIESELPROD 1,05 1,15 1,43 

SOLKRAFTSPROD 1,64 2,53 3,72 

LUFTTEMP 6,65 10,05 20,62 

NETTOIMPORT 3,09 3,54 3,24 

ROTTERDAMKOL  6,12 6,89 

BRENTOLJA  6,46 8,92 

UK-NATURGAS  4,85 5,26 

UTSLÄPPSRÄTTIGHET  1,99 2,82 

VATTENMAGASIN   5,57 

    

Medel VIF 2,48 3,8 5,88 

Anm: Tidsberoende indikatorvariabler redovisas inte i tabellen. 
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Appendix c.  
Tabell 8. Korrelationsmatris för specifikation 1. 

Modell (1) 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
         

1. Log elpris SE4  1,0000        
2. Vindkraftsproduktion -0,2224 1,0000       
3. Vattenkraftsproduktion 0,0280 0,1436 1,0000      
4. Värmekraftsproduktion 0,1700 0,1192 0,6140 1,0000     
5. Gasturbin & dieselproduktion 0,0822 -0,0248 0,0828 0,1268 1,0000    
6. Solkraftsproduktion -0,0211 -0,0804 -0,1046 -0,2374 -0,0106 1,0000   
7. Lufttemperatur -0,1259 -0,1108 -0,5266 -0,7900 -0,1117 0,4332 1,0000  
8. Nettoimport 0,2644 -0,2739 0,3574 0,2961 0,0847 0,0836 -0,1865 1,0000 

 

Tabell 9. Korrelationsmatris för specifikation 2. 

Modell (2) 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  12.  
             

1. Log elpris SE4  1,0000            
2. Vindkraftsproduktion -0,2551 1,0000           
3. Vattenkraftsproduktion -0,0710 0,1730 1,0000          
4. Värmekraftsproduktion 0,1719 0,1427 0,6505 1,0000         
5. Gasturbin & dieselproduktion 0,1242 -0,0423 0,1191 0,1980 1,0000        
6. Solkraftsproduktion -0,2696 -0,1645 -0,4026 -0,4394 -0,0797 1,0000       
7. Lufttemperatur -0,2255 -0,1477 -0,6617 -0,8624 -0,2069 0,4969 1,0000      
8. Nettoimport 0,1063 -0,3388 0,3543 0,3975 0,1326 -0,1220 -0,4417 1,0000     
9. Rotterdam Kol termin 0,5531 -0,0350 -0,0257 0,0418 0,1090 -0,4871 -0,1433 -0,1410 1,0000    
10. Brentolja termin 0,4118 -0,1979 0,0304 -0,0632 0,0991 -0,4308 0,0412 -0,1606 0,7997 1,0000   
11. UK-naturgas termin 0,4445 -0,0396 0,1189 0,1419 0,1137 -0,5779 -0,2244 -0,1106 0,8321 0,7914 1,0000  
12. Utsläppsrättighet EUA -0,4775 0,1973 0,1244 0,0667 -0,0602 0,0346 -0,0341 0,2153 -0,5144 -0,4844 -0,4127 1,0000 
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Tabell 10. Korrelationsmatris för specifikation 3. 

Modell (3) 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  12.  13.  
              

1. Log elpris SE4  1,0000             
2. Vindkraftsproduktion -0,2017 1,0000            
3. Vattenkraftsproduktion -0,1144 0,2809 1,0000           
4. Värmekraftsproduktion 0,1453 0,2843 0,6781 1,0000          
5. Gasturbin & dieselproduktion 0,1397 -0,0698 0,1457 0,2308 1,0000         
6. Solkraftsproduktion -0,3241 -0,2247 -0,4497 -0,4875 -0,0969 1,0000        
7. Lufttemperatur -0,2084 -0,3184 -0,6949 -0,8906 -0,2450 0,5538 1,0000       
8. Nettoimport -0,0962 -0,1233 0,4437 0,4889 0,1631 -0,1799 -0,5542 1,0000      
9. Rotterdam Kol termin 0,6136 -0,0615 -0,0245 0,0291 0,1308 -0,5159 -0,1405 -0,1878 1,0000     
10. Brentolja termin 0,4559 -0,2919 0,0279 -0,0787 0,1193 -0,4537 0,0482 -0,2121 0,8043 1,0000    
11. UK-naturgas termin 0,4930 -0,0586 0,1240 0,1337 0,1346 -0,6158 -0,2271 -0,1517 0,8368 0,7959 1,0000   
12. Utsläppsrättighet EUA -0,5268 0,2881 0,1376 0,0892 -0,0676 0,0312 -0,0479 0,2933 -0,5255 -0,4975 -0,4244 1,0000  
13. Vattenmagasin energinivå -0,2178 -0,0268 0,5923 0,1161 -0,1100 -0,0834 -0,1629 0,1599 -0,0003 0,2590 0,0899 0,1071 1,0000 

 

 


