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HUR FÅR VI ELNÄT FÖR FRAMTIDEN? 

Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transport-
sektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att 
bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens 
vågor går höga kring hur vi ska producera allt mer el är det tyst 
om elnäten som ska leverera den. 

Det är ett stort problem. Utmaningen att få tillräckliga elnät på 
plats i tid är monumentala och kostnaderna som i slutändan 
hamnar på elnätskunderna kommer bli hisnande. Tar vi inte 
utbyggnaden av elnät på allvar är risken stor att det inte finns 
någon el i uttaget och att Sverige missar uppsatta klimatmål, 
oavsett hur mycket vind- eller kärnkraft vi bygger.

Environment and Public Health Institute (EPHI) har samlat 
några av de skarpaste hjärnorna som i ett antal korta rapporter 
beskriver utmaningarna kring framtidens elnät. 

I de första fyra rapporterna fokuserade vi på vad som står 
på spel, på utmaningens omfattning och natur. I denna, den 
femte av totalt sex rapporter, söker Mats Nilsson lösningarna 
och vilka reformer och förändringar vi måste få på plats för att 
garantera tillräckliga elnät för framtiden. 

Mats Nilsson är till vardags docent och forskare med fokus på  
miljö och elmarknadens ekonomi. 

Christofer Fjellner 
Managing Director – Environment  
and Public Health Institute
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Statens roll för elsystemets 
nästa stora utmaning 
– eterum censeo Svenska Kraftnät  
esse delendam 

Författarens anmärkning. I undertiteln har 
jag parafraserat Cato d.ä:s ständiga påminnelse 
om att Karthago borde förstöras. Det är själv-
klart inte så att jag menar att Svenska kraftnät 
ska jämnas med marken. Men likt den kreativa 
förstörelse som den österrikiske ekonomen 
Schumpeter1 beskrev bör vi lägga ner det som vi 
idag kallar för Svenska kraftnät och omorga-
nisera detta till två livskraftiga bolag samt en 
myndighetsdel. Svenska kraftnät får i denna 
essä tjäna som ett konkret exempel på den för-
ändring i energipolitisk filosofi och faktiskt poli-
tik som är avgörande för hur väl Sverige klarar 
att ställa om till ett energieffektivt samhälle. 

Mats Nilsson

1. Schumpeter, J. A. (2010). Capitalism, socialism and democracy. Routledge.
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Avregleringen av det svenska kraftsystemet kom till för att 
bättre reflektera hur en välvillig syn till entreprenören och 
entreprenörskapet kan ge samhällsekonomiskt effektiva 
lösningar. När vi nu står inför en massiv utmaning att lösa 
klimatproblem och lägga grunden till en cirkulär ekonomi 
känns detta ännu viktigare. När ni läst denna essä hoppas jag 
att ni kommer till samma slutsatser om vad staten ska göra, 
och när vi behöver bjuda in entreprenörerna, som jag gör.

Essän är i tre delar. I introduktionen redogör jag översiktligt 
för utvecklingen vi haft sedan vi avreglerat marknaden. Sedan 
följer en mer filosofisk del där jag kritiskt diskuterar vilket 
synsätt som är lämpligt för att på ett effektivt sätt nå olika 
miljö- och energipolitiska mål samt vem som är bäst skickad 
att utföra vad. Jag avslutar sedan essän med förslag på vad 
statsmakten inte bör ägna sig åt och något mer positivt vad 
som kan och behövas göras. För att inte göra uppsatsen alltför 
vidlyftig har jag koncentrerat mig på ett fåtal konkreta förslag. 
Listan av åtgärder kan dock göras längre.
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INTRODUKTION (STÖDJA INITIATIV  
OCH BYGGA INFRASTRUKTUR) 

Under 1980-talet svepte en avregleringsvåg över delar av 
västvärlden. Idéen om att effektiva marknader skulle sänka 
kostnader och göra bättre affärsmässiga prioriteringar än 
staten blev dominerande. Många verksamheter som tidigare 
betraktats som naturliga monopol, ofta bäst skötta som statliga 
hägn, löstes upp och konkurrensutsattes. Detta berörde också 
kraftsystem runt om i världen som från att ha betraktats i 
första hand som statens angelägenhet nu kom att betraktas 
som något som kan bli bättre och effektivare genom marknads-
krafternas försorg. Avregleringar, det vill säga att tillåta en fri 
prisbildning och att privatisera stora statliga bolag hamnade 
på många regeringars agenda. I Sveriges fall var det på elmark-
naden framför allt viktigt med en fri prisbildning. Det fanns 
redan starka privata (och kommunala) aktörer. 

Det svenska kraftsystemet hade dock inte plågats av vare 
sig vanskötsel eller höga priser. Medborgarna tycktes nöjda 
och bolagen drev inte på för förändring. Forskaren Lennart 
Hjalmarsson2 beskrev det svenska kraftsystemet som en 
välskött klubb. Det fanns en pålitlig basproduktion och vatten-
kraft som kunde följa variationerna i efterfrågan. Systemet 
var också stabilt med avseende på det som vi idag kallar 
stödtjänster, t.ex. upprätthållande av spännings- och frekvens-
nivåer. Nya anläggningar kom in i ett kraftsystem med både en 
tanke på ekonomin men också de fysiska/tekniska konsekven-
serna av att ansluta denna. Men visst fanns det utrymme för 
samhällsekonomiska besparingar. Om man i ett system väljer 
att ha ett reglerat pris måste man ha andra mekanismer för att 
hantera förekommande knapphetssituationer. I det svenska 

2.  Hjalmarsson, L. (1993). From club-regulation to market competition in the Scandinavian 
electricity supply industry. Gothenburg University, School of Economics and Commercial 
Law.
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liksom många andra kraftsystem löste man detta genom att 
hålla stora reserver. Förenklat uttryckt fanns det en överkapa-
citet i kraftproduktion. 

Kraftsystemet kan sägas innehålla tre delar. Produktionen, 
överföringen av el (näten på olika spänningsnivåer) samt 
konsumtionen. Produktion och konsumtion kan mötas på 
en marknad med konkurrens. Näten är dock ännu så länge 
naturliga monopol. Det föll sig därför naturligt att skapa 
marknader för produktion och konsumtion men behålla 
regleringar av priser eller intäkter för nätbolagen. Genom 
prissignaler och att öppna för innovation i t.ex. elhandel skulle 
vi få en marknad som bättre mötte kundernas önskemål och 
dessutom blev billigare eftersom investeringar och drift skulle 
bli effektivare. När det gäller näten påbörjades en diskussion 
om förhållandet mellan nätbolagen och kunderna. Regleringen 
utformades delvis för att undvika att nätbolagens naturliga 
kontakter med kunderna (den fysiska kopplingen mellan kund 
och nätbolag finns i och med mätare och ledningar) utnytt-
jades för att till exempel gynna ett elhandelsbolag inom samma 
koncern. Nätbolagen skulle uteslutande ”göra 
affär” på att överföra el. 

Det så kallade åtskiljandet av 
nätverksamhet och kundkontakt 
är inte oproblematisk. Det 
är näten som har en naturlig 
koppling till alla nätkunder. Därför 
blir t.ex. idéen om att aggregera 
kundflexibilitet i ett område mer 
problematisk i en europeisk kontext 
än i en amerikansk där nätet fortfa-
rande finns med som en aktör. Det 
är heller inte självklart att lägga 
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ansvar på nätbolagen om att det ska finnas tillräckligt med 
produktion inom ett nätområde då nätbolagen inte har verktyg 
för att säkerställa detta.3 Vi kommer i framtiden att behöva 
en diskussion om vad nätkunderna ska betala, och varför. 
Det är till exempel inte naturligt att elnätskollektivet betalar 
för statens intentioner att subventionera vissa kraftslag eller 
upprätthålla produktionsresurser i ett visst område. 

När det gäller de gross- och detaljistmarknader för el som 
skapades måste reformen anses ha fått förväntad effekt. Den 
nordiska elbörsen Nord Pool spot framhölls ofta som ett gott 
exempel på alla de fördelar en avreglerad marknad kan ge. 
Undersökningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna 
av avregleringen visade på vinster med reformen.4 Det som 
inte diskuterades i tillräcklig utsträckning var hur ny kraft-
produktionen tekniskt skulle införlivas. Det är lätt att vara 
efterklok och min poäng är inte att påstå att det hade varit 
lätt att förutse de tekniska problem som en nedläggning av 
planerbar produktion ändå inneburit. Men vi måste lära av 
historien när vi ser framför oss en stor utbyggnad av kraftsys-
temet i den s.k. gröna omställningen. Här finns det anledning 
att studera kraftsystemen i t.ex. Kalifornien och Tyskland 
där det finns stora inslag av väderberoende kraft och där det 
i ökande utsträckning finns problem med att upprätthålla 
kraftsystemets funktion. I Tyskland ser det ut som om en del 
av problemen lösts genom att hålla stora reserver.5 Vi kanske 
inte kan återvända till den tid när de tekniska problemen 
beaktades redan i diskussionen om vad som skulle investeras i, 
och var. Men vi behöver förstå vilka marknader (t.ex. för reaktiv 

3.  Jmf lösningen med en kapacitetsreserv i Stockholm.
4.   Se t.ex. Damsgaard, N., & Green, R. (2006). Regulatory Reform in the Swedish Electricity 
Industry-Good or Bad? Studieförbundet Näringsliv och samhälle, (SNS).
5.  Viljainen, S., Nilsson, M., & Kyläheiko, K. (2015). A farewell to alms? Competitiveness 
and European electricity markets. International Journal of Technology Intelligence and 
Planning, 10(3-4), 336-353.
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effekt) som saknas och hur de kan skapas. Rimligtvis behöver 
vi också bestämma vem som ska betala för dessa tjänster. 
Givet att systemansvaret blivit alltmer komplext har bristerna 
i den svenska organiseringen av detta blivit alltmer tydlig. 
Utvecklingen av en marknad som i början kunde lägga bud 36 
timmar innan leverans mot en alltmer osäker produktion med 
vetskap om exakt produktionsförmåga endast timmar innan 
leverans ställer nya krav på systemoperatören. Vi kommer att 
återkomma till hur detta kan åtgärdas.

Förhållandet när det gäller nätregleringen är inte riktigt 
samma framgångssaga som de övriga delarna av elmark-
naden. Utgångspunkterna när nätreglering ska utformas är att 
kunderna ska skyddas från missbruk av monopolmakt samt 
att nätföretagen ska vara så lönsamma att de är villiga att göra 
nödvändiga investeringar för framtiden. Regleringen behöver 
också försöka styra mot en god kvalité och att det inte uppstår 
problem med leveranserna till kund (enkelt uttryckt så få och 
korta strömavbrott som möjligt).  Den svenska regleringen har 
kännetecknats av misslyckade regleringsförsök och ständiga 
tillrättavisanden av en för hård reglering av de svenska domsto-
larna. I begynnelsen skulle regleringen ske genom att näten 
utvärderades mot en ideal modell och nätföretagen erhöll 
intäkter utifrån den nytta de skapat jämfört med idealet. Den 
s.k. nätnyttomodellen skrotades då resultaten av den regle-
ringen var nedslående.6 Efter det har som sagt olika försök att 
reglera företagen ekonomiskt hamnat i domstolsavgöranden 
där reglermyndigheten Energimarknadsinspektionen regel-
bundet förlorat. Den svenska regleringen kännetecknas av 
misstro mellan företagen och reglermyndigheten. 

Det finns två problem med den misstro som nu kännetecknar 

6.  Jamasb, T., & Pollitt, M. (2008). Reference models and incentive regulation of 
electricity distribution networks: An evaluation of Sweden’s Network Performance 
Assessment Model (NPAM). Energy Policy, 36(5), 1788-1801.
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relationen mellan statens institutioner och nätföretagen. För 
det första måste nätföretagen investera på delvis ganska osäker 
grund eftersom det är svårt att med säkerhet veta exakt vilka 
krav den gröna omställningen ställer på infrastrukturen. Det 
bör innebära att vi måste förutse att på vissa platser bygger 
nätbolagen för mycket nät. Det är ibland nödvändigt att 
framhålla det självklara. Om vi bygger infrastruktur används 
den i normalfallet. Här finns det ett problem med att vi i 
allmänhet kommer att se vad som händer men inte vilka 
verksamheter som uteblir när infrastruktur saknas. Men det 
är ingen naturlag att infrastruktur som byggs används. Bara 
för att en kommun bygger en flygplats betyder inte det att 
man automatiskt får en lönsam flygtrafik. Det enda vi vet är 
att flygplatsen möjliggör flygtrafik. Vi kommer dock att vad 
det gäller nätbolagen behöva hitta en regleringsmodell där 
nätföretagen ges förutsättningar att vara en proaktiv del av 
den förväntade energiomställningen. Jag tror att detta bara 
är möjligt i en konstruktiv dialog mellan myndigheterna och 
nätföretagen. För en sådan krävs tillit från båda sidor.

Det andra problemet är att vi behöver bygga mer infrastruktur. 
Den gröna omställningen kommer inte till utan kostnader. Då 
blir en diskussion om att vi i framtiden ska få lägre 
infrastrukturkostnader märklig. För att nätbolagen 
ska ges incitament att investera måste vi tillåta 
dem att tjäna pengar på detta. I stället för att 
energiministrar ägnar sig åt att lova lägre 
nätkostnader behöver vi en diskussion om 
vad som är rätt nivå på dessa. 

Men givet att allt fler ser en framtid 
med fördubbling av elefterfrågan är 
frågan hur vi ska hantera detta. Att 
bygga för mycket infrastruktur 
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eller på fel ställe kommer med en kostnad. Å andra sidan, utan 
infrastruktur kan vare sig produktionen eller efterfrågan öka. 
På något sätt måste vi därför värdera den option som infra-
strukturen ger. I Norrland framstår det som klart att en snabb 
infrastrukturutveckling genererar stora värden. Dessa uteblir 
om inte infrastrukturen kommer på plats. 

Vi bör alltså väga den eventuella risken med att bygga för 
mycket infrastruktur (vilket leder till en kostnad som är ganska 
lätt att uppskatta) mot de värden som uteblir om vi inte bygger 
infrastruktur i rätt takt, eller i värsta fall, inte alls (som kan vara 
svårare att uppskatta). När det gäller transmissionsnätet som är 
den mest kritiska infrastrukturen att utveckla, blir kostnaden 
per kWh för denna ”försäkring” förhållandevis låg eftersom 
transmissionsnätskostnaden är en mindre del av kundernas 
sluträkning (ca 3 öre per kWh)7. Det vill säga om slutkundens 
elräkning är ca 2 kr/kWh för skatter, energi och överföring8 
skulle en fördubbling av transmissionsnätskostnaden bara bli 
1,5% högre slutnota. Vi ska dock varken raljera om detta eller 
förringa den totala kostnadsökningen för kund om svenska 
kraftnät byggde mer på prognos för att försäkra sig om att 
avsaknaden av infrastruktur inte försinkar eller stoppar energi-
omställningen. Dock ska den ökade kostnaden ställas mot de 
potentiella värden som sannolikt realiseras om infrastrukturen 
finns på plats. Det straffar sig sannolikt flera gånger om att inte 
skapa optioner för framtidens omställningsentreprenörer.9 
Utmaningarna är således formidabla, både tekniskt och ekono-
miskt. Branschen ropar på politiken att ta en aktiv roll.10 Men 
vad behöver vi egentligen av politiken? 

7.  Omräknat efter uppgift i Themas rapport 2018 om stamnätet. 
8.  Uppräknad i den ungefärliga storleksordning de drabbar konsumenterna. 
Skattebördan är generellt sett största delen av en medborgares elräkning. 
9.  Här bygger jag mitt ställningstagande på de värden som kan antas skapas i fossilfritt 
stål, elektrifierade gruvor, etc. 
10.  https://www.dn.se/debatt/svensk-elmarknad-har-passerat-sitt-bast-fore-datum/. 
Denna debattartikel följer dock ett tråkigt mönster i och med att den egentligen inte 
pekar ut en enda förändring som artikelförfattarna vill att riksdagen ska besluta om. 

https://www.dn.se/debatt/svensk-elmarknad-har-passerat-sitt-bast-fore-datum/
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PLANERING ELLER LAGAR/REGLER?

Följer man den svenska energipolitiska diskussionen, senast 
förkroppsligad i den s.k. elektrifieringsstrategin11  så växer 
en bild fram av en stat där framför allt myndigheterna gärna 
vill utreda och kartlägga mer, och när de bestämt sig ”hjälpa” 
entreprenörerna med vad de ska investera i. 

Ett land får det entreprenörskap det förtjänar. Ekonomen 
Baumol12 delade, i min något förenklade version, in entre-
prenörskapet i produktivt eller ofruktbart entreprenörskap. 
Ett produktivt entreprenörskap försöker genom innovation 
och smarta affärsmodeller skapa mervärden (skapa en större 
kaka) i samhället för att på så sätt göra vinster. Ett ofruktbart 
entreprenörskap är inriktat på att genom t.ex. lobbying erhålla 
en större del av den redan tillgängliga kakan. Baumol konsta-
terar att även om mängden entreprenörer/entreprenörskap 
varierar mellan länder och tidsperioder så är det sannolikt så 
att en större del av variationen kan förklaras med hur statens 
regler och skatter är utformade. Till exempel leder ett högt 
skattetryck till att resurser används för att undvika skatterna. 
Det kan till exempel innebära att svartjobben ökar. Om vissa 
sektorer kan få stöd och bidrag från staten används resurser, 
t.ex. i form av så kallade policyprofessionella (läs lobbyister) 
för att säkerställa att dessa pengar hamnar i egen ficka. Om 
staten ägnar sig åt att dra upp riktlinjerna för hur en sektor ska 
utvecklas på skruv och mutter-nivå finns det därför anledning 
att tro att företag och påverkansorganisationer kommer att 
försöka styra detta i en för dem vinstgivande riktning.13 Staten 
bör således i stället för att spå i handflator i sökandet på 
”rätt” innovationer sätta upp vilka mål den vill styra mot, till 

11.  https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-elektrifieras/el-4/
12.  Baumol, W. J. (1996). Entrepreneurship: Productive, unproductive, and 
destructive. Journal of business venturing, 11(1), 3-22.
13.  För ett exempel på detta läs min blogg om Fossilfritt Sveriges färdplaner: ” https://
second-opinion.se/fardplaner-hinder-for-innovationer/
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exempel ett fossilfritt Sverige. Enkelt uttryckt t.ex. beskatta 
fossil bränsleanvändning och sedan möjliggöra för alterna-
tiven till detta utan att mer specifikt bestämma vilka dessa 
alternativ är. Vidare måste staten bestämma sig för vad som 
ska prioriteras. Detta kan vara mycket svårt. Till exempel kan 
idealet om den cirkulära ekonomin komma att ställas mot 
behovet av att försöka lösa klimatkrisen. Detta är enklast att 
förstå när det gäller kärnkraftens roll. På ”kort sikt” är det 
tveksamt om det går att på ett kostnadseffektivt ha fossilfria 
kraftsystem utan kärnkraft. Men kärnkraft är per definition 
inte en långsiktigt hållbar lösning.14 Vi måste i det fallet välja 
vilket som är viktigast för oss, klimatet eller cirkulariteten. 
Staten bör således bestämma målen och sätta spelreglerna 
genom skattelagstiftning och olika lagar. Staten bör inte leka 
företag och gynna vissa affärsmodeller eller teknologier utifrån 
framförhandlade elektrifieringsstrategier eller energiöverens-
kommelser.

Det produktiva entreprenörskapet gynnas om det är lätt att 
driva företag. Innovation främjas av att det finns en öppenhet 
för nya lösningar. Jag anser att detta underlättas om vi inte har 
en diskussion om särskilda tekniker. Att staten fattar beslut 
om stöd för särskilda tekniker är därför i grunden problema-
tiskt. Den direkta (informella) styrning15 av statens kraftbolag 
Vattenfall som skett de senaste mandatperioderna är inte 
bara märklig utifrån perspektivet att statens bolag vart fjärde 
år skulle tvingas förändra sin inriktning så att det passade 
sittande regerings politiska mål, men det kan också ha lett 
till att värdefull affärsutveckling stoppades då regeringen 

14.  Notera att jag med långsiktigt intar en hållning som rör sig över generationer eller 
100-tals år. Att vi kommer att behöva stora mängder kärnkraft de närmaste 50-75 åren 
för att lösa klimatkrisen håller jag för högst sannolikt. Men bortom detta måste vi hitta 
fler lösningar av reellt cirkulär natur. 
15. https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/s-och-mp-maste-er-
kanna-sitt-ansvar-for-elbristen/ och https://twitter.com/lindbergpolemik/
status/1477744942227365889

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/s-och-mp-maste-erkanna-sitt-ansvar-for-elbristen/
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/s-och-mp-maste-erkanna-sitt-ansvar-for-elbristen/
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utifrån ideologiska grunder exakt 
bestämt vilka tekniker Vattenfall skulle 
använda för att möta omställningen. 
Vidare är det svårt att förstå varför 
tekniken havsbaserad vindkraft ska 
få stöd. Liksom flera andra delar jag 
uppfattningen att det är en teknik som 
kommer, men ser inte poängen med att 
försöka skynda på utvecklingen av just 
denna teknik. Om vindkraft och solkraft 
rent affärsmässigt är billigare,16 och vi 
förväntar oss en ökande efterfrågan, varför 
behöver dessa tekniker mer stöd? 

Problemet med att be staten ta fram strategier och handlings-
planer är att det inte är deras arbetsuppgift. Om staten vore 
bra på att driva affär och att hitta på nya saker – varför ha en 
marknad? När staten därför ombeds att ta fram en strategi för 
elektrifiering är det naturligt att den handlar om saker stat och 
myndigheter kan – d.v.s. omorganisera, diskutera samråd och 
samordning och föreslå nya utredningar och kartläggningar. 
Här är bästa exemplet på detta regeringens s.k. elektrifierings-
strategi som i stora drag inte innehöll ett enda konkret förslag 
gällande regelverksförändringar. Av de 67 åtgärderna var de 
flesta naturliga arbetsuppgifter och informationsinhämtning. 
En utredning som i första hand föreslår ännu en utredning är i 
grunden misslyckad.17

16.  Professor Kåberger https://www.etc.se/ledare/nu-har-vi-facit-vindkraft-blev-
en-riktigt-bra-affar, fd energiminister Baylan https://www.dn.se/nyheter/sverige/
baylan-darfor-ar-forslaget-om-karnkraft-ansvarslost/, fd energiminister Ygeman 
https://www.expressen.se/nyheter/braket-om-elbrist-i-direktsandning/ och nuvarande 
energiminister Farmanbar https://www.svd.se/a/G3qjb9/ministern-karnkraften-ar-
inte-gron. 
17.  Det blir knappast bättre när branschen föreslår utredningar i stället för att föreslå 
konkreta skatteändringar eller regelverksförändringar, se till exempel debattartikeln 
som är citerad i fotnot 6.

https://www.etc.se/ledare/nu-har-vi-facit-vindkraft-blev-en-riktigt-bra-affar
https://www.etc.se/ledare/nu-har-vi-facit-vindkraft-blev-en-riktigt-bra-affar
https://www.dn.se/nyheter/sverige/baylan-darfor-ar-forslaget-om-karnkraft-ansvarslost/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/baylan-darfor-ar-forslaget-om-karnkraft-ansvarslost/
https://www.expressen.se/nyheter/braket-om-elbrist-i-direktsandning/
https://www.svd.se/a/G3qjb9/ministern-karnkraften-ar-inte-gron
https://www.svd.se/a/G3qjb9/ministern-karnkraften-ar-inte-gron
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Men stat, kommuner eller myndigheter har naturligtvis en 
roll. Elnäten som är naturliga monopol behöver regleras för att 
skydda konsumenter mot missbruk av monopolmakt, och säker-
ställa att infrastrukturen levererar tjänster med hög kvalitet.  

Länsstyrelser och kommuner kan till exempel förbereda 
områden för industriell utveckling genom så kallad site 
banking18. Det innebär att områden som anses vara bra för till 
exempel vindkraftsparker förbereds så att tillståndsproces-
serna går snabbt, och sedan kan dessa sajter auktioneras ut till 
hugade spekulanter. 

Staten ska bestämma regelverk och skatter samt sätta övergri-
pande mål.19 Punkt.

18.  Uttrycket från Kellow, A. (1996). Transforming power: the politics of electricity 
planning. Cambridge University Press.
19.  Här förtjänas att påpeka att jag tycker teknikmål som att det ska finna x GW 
installerad effekt år 2030 av något kraftslag, eller 95% av ett sorts fordon år 2035 är 
specifika, inte övergripande, mål. Att vi till exempel ska ha en viss andel personbilar 
drivna med ett visst bränsle bortser från att vi i framtiden kanske har helt andra 
transportsystem. Således bättre att ha ett övergripande mål att alla transporter är 
fossilfria år 2040 och sedan låta marknaden och medborgarna utforma det framtida 
transportsystemet. 
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TRE FÖRSLAG FÖR ATT FÖRBÄTTRA  
KRAFTSYSTEMETS FUNKTION20

I och med att vi ville ha mer fossilfria kraftslag och en bättre 
integrerad marknad förändrades förutsättningarna för det 
svenska kraftsystemet. Infrastrukturen, dvs transmissions-
nätet, behövde byggas ut. I ett sådant expansivt skede bör 
Svenska kraftnät (eller snarare de tre nya enheter/bolag som 
jag ser framför mig) ledas av någon som förstår hur en sådan 
verksamhet ska organiseras. Att organisera nätverksamheten 
och systemoperatörsansvaret som ett affärsdrivande verk är 
inte ändamålsenligt.

Stamnätsverksamheten är att betrakta som ett naturligt 
monopol. Det är en kommersiell verksamhet med ett idag stort 
tryck på att utveckla nätets kapacitet genom teknisk utveckling 
och att snabbt bygga mer nät. Liksom i fallet med Vattenfall 
(och för den delen andra statliga bolag såsom t.ex. LKAB) skulle 
skapandet av ett stamnätsbolag med en tydlig kommersiell 
inriktning bättre kunna organiseras för att möta de utmaningar 
som finns. Det är inte en statlig förvaltning utan ett gott entre-
prenörskap som krävs. 

EU:s marknadsutveckling och inte minst skapandet av 
NordPool ställde krav på en systemoperatör med blick för 
marknadens utveckling och behov. Avsaknaden av förståelsen 
för den nya tiden blottlades när Svenska kraftnät valde att 
delvis skydda svenska politiska intressen genom att flytta 
interna flaskhalsar till gräns och låta danska och norska 
intressen ta eventuella samhällsekonomiska förluster. Den 
gången ledde, förenklat uttryckt, en kraftfull smäll på fingrarna 
av EU till en uppdelning av Sverige i fyra elområden. Nu åtta 
år efter att branschen (Energiföretagen) påpekade att det 

20.  Då jag varit kritisk mot texter som inte föreslår konkreta exempel vill jag föregå 
med gott exempel.
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behövs instrument från systemoperatörerna för att upprätt-
hålla likviditeten i den finansiella marknaden börjar Svenska 
kraftnät undersöka alternativet. Under tiden har den svenska 
finansiella marknaden mer eller mindre kollapsat. Återigen, 
en organisation inriktad på att verka för den kommersiella 
verksamheten snarare än att ”försiktigt förvalta” hade 
bättre kunnat förutse behovet av finansiella instrument för 
prissäkring över elområdesgränser när dessa infördes. På 
samma sätt hade sannolikt en mer marknadsvänlig syn på 
överföringskapacitet kunnat leda till att marknadsaktioner21 för 
att öka överföringskapaciteter vidtagits långt tidigare än som 
nu blivit fallet.

Slutligen innehåller Svenska kraftnät klassiska myndig-
hetsdelar. Dessa är sannolikt de som kunnat fungera väl i 
en byråkratisk och myndighetsliknande organisation. Min 
slutsats är att organisatoriskt behöver 2/3 av Svenska kraftnäts 
verksamhet entreprenörskap och gott affärssinne. Få av 
oss skulle komma på tanken att som chef över kommersiell 
verksamhet såsom Vattenfall eller LKAB utser ministern en 
lojal byråkrat. Ändå sker det i Svenska kraftnäts fall. Organisa-
tionen innehåller en kommersiell reglerad verksamhet (bygga 
och driva nät), en kommersiell verksamhet viktig för den 
avreglerade delen av marknaden (systemoperatör) samt rena 
myndighetsuppdrag. Den svenska konstruktionen att slå ihop 
essentiellt skilda kommersiella verksamheter och dessutom 
addera myndighetsfunktioner och som ledare för denna 
märkliga mix välja en statlig byråkrat tycks komma med vissa 
begränsningar. Vi bör dela Svenska kraftnät i tre fungerande 
delar. Dessutom ska verkställande direktörer från relevanta 
näringslivsverksamheter rekryteras till de två kommersiella 
verksamheterna. Endast så får vi in den tysta kunskap som 

21.  Framförallt hade vi sett mycket mer s.k. mothandel vilket kunnat leda till avsevärda 
prisdämpningar i södra Sverige, icke minst under hösten 2021 och våren 2022. 
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följer med de som faktiskt verkat på en marknad. 

Diskussionen om s.k. wicked problems22 uppstod när forskare 
och praktiker insåg att tekniskt-rationella lösningar inte 
existerade för varje typ av problem. Att planera infrastruktur 
innebär inte endast en teknisk lösning utan den måste också 
sättas i ett socialt sammanhang. Detta blir alltmer komplext 
efterhand infrastrukturen inte direkt leder till nytta för de som 
till exempel måste upplåta land för ledningsgator. I ett läge 
där det inte finns vägar eller elektricitet blir infrastruktur som 
möjliggör detta påtaglig. Men i de fall där kapaciteten behöver 
ökas för en ny industris skull, eller för att ladd-infrastruktur 
till elbilar ska byggas, är förändringen i någon bemärkelse 
osynlig. Jag har el i mitt hem varje gång jag knäpper på 
lysknappen. Det kan därmed vara intuitivt svårt för den vanlige 
medborgaren att förstå varför mer infrastruktur kan behövas. 
Konventionell visdom, om än inte vederlagd empiri, säger att 
vi nog behöver rejäla pris-spikar eller ett stort strömavbrott 
för att den vanlige medborgaren ska förstå stundens allvar. 
Så kan det vara. I kraftsystemets fall försvåras detta av att de 
värden som kommer att ställas emot den ökade elektrifieringen 
många gånger är miljövärden. Orörd natur, fin utsikt, biologisk 
mångfald etc. Gröna värden ställs mot gröna värden. Detta är 
bland annat två anledningar till att tillståndsprocesserna tar 
längre tid, och att de ibland måste få ta längre tid.

Ett problem som dock torde kunna undanröjas är teknikvalet 
vid byggande av elnät. Samtliga förändringar av elnäten kräver 
att en miljöprövning genomförs. Även om den sannolikt kan 
bli effektivare bör vi inte sänka kraven. Men vid byggandet 
av elnäten har kraven på att gräva ned ledningen (kablifiera) 
blivit en försvårande och onödigt fördyrande omständighet. 
Kablifieringen får visserligen den effekten att luftledning med 

22.  Jag föredrar här det engelska uttrycket framför det svenska lömska problem. 
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dess markanvändning och försämrad utsikt kan undvikas. 
Men det följer en hel del större tekniska problem speciellt 
när det gäller högspänningsledningar. Dessa problem kan 
vara av sådan natur att företagen i realiteten inte har något 
alternativ OM ledningen ska byggas. I Norge har man därför 
överlåtit teknikvalet åt företagen. Detta ligger också i linje med 
att statsmakten i första hand ska fastställa de miljökrav som 
ska uppfyllas men däremot undvika mikromanagement av 
teknikval, etc. Om vi tror på den tydliga uppdelningen i affärs-
mässigt och tekniskt drivna entreprenörer och en statsmakt 
som fastställer mål och regler torde vi i detta fall tryggt kunna 
överlåta teknikvalen åt företagen.

Ungefär halva elräkningen vi som konsumenter betalar är 
skatt, se figur 1. 

Figur 1. Konsumentprisets fördelning 20 000 kWh/år, rörligt pris, löpande priser

Källa: Energiföretagen

Att betala skatt för något vi verkligen behöver är problematiskt. 
Dessutom styr en skatt fel om vi vill att kunder till exempel ska 
använda mer el för transporter. Professorerna Brännlund och 
Kriström23 visar i sin studie att det vore samhällsekonomiskt 

23.  Brännlund, R. & B. Kriström Svensk energi- och miljöbeskattning – ett 
reformförslag. SNS Förlag 
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riktigt att ta bort elskatten, inte minst för de effekter som 
uppnås för samhällets svagare grupper. Mina argument för 
att ta bort skatten på el är enkla. För det första, en momssats 
på el förstärker konsekvenserna av pris-spikar. För det andra, 
skatt på nödvändighetsvaran el får icke önskvärda (regressiva) 
effekter för samhällets ekonomiskt svagare grupper. För det 
tredje, vi vill elektrifiera samhället. Enklare än att hitta på 
”fiffiga” subventioner för till exempel elbilar vore att bara sänka 
priset för el genom en skattesänkning. För att elmarknaden 
ska utvecklas i en riktning som stödjer en ökad elanvändning 
är det viktigt med rätt prissättning. Staten ska då inte 
maximera skatteintäkterna från denna marknad. Momsen på 
el förvärrade ju dessutom situationen med de höga elpriserna 
2021-2022. 
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SLUTSATSER

Orden helhetsgrepp och holistiskt synsätt är mer än lovligt 
uttjatade och är tyvärr en del av den floskelbingo vi ägnar tid åt 
i den energipolitiska debatten. Det finns heller ingen anledning 
att tro att det finns någon person eller enhet i samhället 
som har den överblick som efterfrågas. Det inses också lätt 
att i dagens värld med många komplexa samband, ”lömska 
problem” och en framtid som i många avseenden är osäker går 
det inte att tro att någon kan ha den fulla bilden. Vårt förhåll-
ningssätt gentemot marknaden och entreprenörskapet blir i 
stället avgörande för hur väl vi lyckas.  

Jag har i denna essä lyft fram två grundläggande förhåll-
ningssätt som är helt avgörande för om vi ska lyckas med 
omställningen. För det första måste vi skapa institutioner 
(lagar, regler, normer) som skapar möjligheter för föränd-
ringen. Idéen om att vi med olika statliga initiativ ska vägleda 
marknaden och en övergripande ”plan” ska fungera som 
vägledning måste överges. Jag argumenterar för att statens ska 
hålla sig till det staten kan. Det vill säga skapa regelverk och 
skattesystem. 

Vi måste återigen lyfta fram entreprenören. De kan bidra med 
nya affärsmodeller, bygga nät och ny kraftproduktion samt 
förändra elmarknadens funktion genom att implementera 
smartare finansiella instrument och en mer marknadsvänlig 
systemoperation. Jag går i direkt polemik med regeringens 
elektrifieringsstrategi som mest diskuterar vad staten behöver 
ta reda på, och bejakar i stället idéen att låta marknaden på 
olika sätt elektrifiera Sverige.

Mina tre exempel på åtgärder är starkt diversifierade. Mitt mål 
har varit att föreslå några åtgärder som går att genomföra här 
och nu, men som också kan förväntas ha stora genomslag. Jag 
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föreslår att en viktig aktör, Svenska kraftnät, organiseras på ett 
sätt som tillvaratar marknadens entreprenörskap och renodlar 
verksamheterna så att de får ett tydligt fokus. Vidare vill jag att 
energiministrar som de senaste mandatperioderna har förfasat 
sig över elräkningarna tar sitt ansvar. Mer än 50% av elräk-
ningarna är skatter. Denna skatt är regressiv, drabbar lågin-
komsthushåll värre än andra. Vi vill dessutom att samhället ska 
elektrifieras. Sänk beskattningen på el. Slutligen föreslår jag att 
fler beslut flyttas från myndigheter till de företag som faktiskt 
har kundkontakter och en insats i form av de kapital de satsat. 
Jag exemplifierar detta med att föreslå att beslutet om elinfra-
struktur ska gå via luftledningar eller grävas ned (kablifieras) 
tydligt läggs på företagen. 

Mats Nilsson 
Docent och forskare med fokus på  
miljö och elmarknadens ekonomi
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