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Titel: En jämförelse mellan elnätsbolagens produktivitet  
Bakgrund: Den senaste tiden har det framförts många åsikter om elmarknaden och om att 

elnätsbolagen höjer sina nätavgifter. Elnätsbolagen befinner sig på en reglerad 

monopolmarknad, vilket innebär att de inte upplever konkurrens som på fria marknader. 

Vilket kan ge dem incitament att inte maximera sin produktivitet. Därför är det av intresse att 

jämföra elnätsbolagens produktivitet och se om det finns betydande skillnader dem emellan. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utreda hur produktiva elnätsbolagen är dem emellan och att 

studera detta på ett övergripande plan vad eventuella skillnader kan bero på.  

 

Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till att titta på de svenska elnätsbolagens produktivitet 

genom att studera deras årsrapporter.  

Metod: I uppsatsen har 174 elnätsbolag undersökts genom studerande av deras årsrapporter. 

Informationen som har framtagits har sedan förts in i produktivitetsmått, framtagna för den 

speciella situationen.  

Slutsatser: Våra slutsatser är att det finns produktivitetsskillnader mellan elnätsbolagen, men 

att det är svårt att dra klara slutsatser vad det kan bero på. Det går att se att omsättningen inte 

påverkar produktiviteten i någon hög grad, medan det finns ett tydligare samband mellan 

kundtäthet och produktivitet. Även andelen överförd lågspänningsenergi har en viss betydelse 

för produktiviteten.  
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stordriftsfördelar 
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Title: A comparison of electricity distribution companies' productivity 

Background: Recently, many opinions have been raised regarding the electricity market. One 

specifically that the electricity distribution companies continues to raise their network 

charges. Electricity distribution companies are in a regulated monopoly market, which means 

they do not experience competition as in free markets. This may give them incentives not to 

maximize their productivity, therefore, it is interesting to compare the electricity distribution 

companies' productivity and see if there are significant differences between them. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate productivity differences between 

electricity distribution companies and see what productivity differences may be due to. 

Limitations: We have limited ourselves to looking at the Swedish electricity distribution 

companies productivity by studying their annual reports.  

Method: 174 network companies have been investigated through examination of their annual 

reports. The information that was studied was underlying the productivity measurement, 

designed for the specific situation. 

Conclusion: Our conclusions are that there are productivity differences between the 

electricity distributions companies’, but it is difficult to draw any clear conclusions about 

what caused it. We have seen that the turnover does not affect in a high degree, while there is 

a clearer link between customer density and productivity. Even the proportion of transferred 

low voltage has a certain importance on productivity. 

Keywords: productivity, electricity distribution, turnover, customer density, economies of 
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1. BAKGRUND 

Den senaste tiden har det skrivits mycket i media och många diskussioner har förts angående 

elmarknaden. Framförallt har det framförts att elpriset stiger och att elnätsbolagen årligen kan 

göra kraftiga höjningar av elnätspriset (Svt.se). Elmarknaden avreglerades år 1996 vilket 

innebär att det finns möjlighet för kunden att fritt välja vilket företag den vill handla el av 

(Eling, 2006). Drygt 40 procent av det totala elpriset består av elhandelspriset och runt 40 

procent utgörs av moms och energiskatter till staten, resterande del består av elnätsavgifter 

(EI, 2011). Elnätsbolagen befinner sig på en reglerad monopolmarknad vilket innebär att 

kunden inte fritt kan välja elnätsbolag utan elnätsavgiften måste betalas till det elnätsbolag 

som äger ledningen. Elnätsmarknaden regleras av ellagen och kontrolleras av 

Energimarknadsinspektionen. (SOU, 2004a, s.26)  

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och kontrollerar om energiföretagen följer 

de lagar och regler som finns (EI, 2010a). Energimarknadsinspektionen granskar årligen 

elnätsbolagens intäkter och fastställer en intäktsram som elnätsbolagen får röra sig inom. 

Intäktsramen ska täcka elnätsbolagens kostnader och en skälig avkastning till ägarna. (EI, 

2011) Det kan i förlängningen leda till att slutkunderna möjligtvis får betala ett högre pris än 

om marknaden befunnit sig i fri konkurrens. Det gör att elnätsbolagen inte har samma 

incitament som övriga marknaden att pressa ner sina kostnader eller att ha fokus på ökad 

produktivitet.  

Produktivitet är ett mångfaldigt begrepp och innebörden av ordet beror mycket på situationen. 

Generellt definieras det som kvoten mellan output och input. En bra produktivitet innebär att 

företaget har ett högt resursutnyttjande samtidigt som de skapar ett bra kundvärde. (Tangen, 

2003d) Energimarknadsinspektionen inhämtar varje år årsrapporter från samtliga elnätsbolag 

där de redovisar intäkter och kostnader för elnätet. I rapporterna framkommer det inte direkt 

hur produktiva elnätsbolagen är eller om de kan förbättra sin produktivitet. 

Energimarknadsinspektionen gör en bedömning av elnätsbolagens kostnader för att kunna 

beräkna vad en skälig intäkt är. (EI, 2011) Därför är det av intresse att titta på bolagens 

kostnadssida, eftersom kostnaderna påverkar intäkterna. Om ett elnätsbolag inte är 

kostnadseffektivt påverkas slutkunden, på grund av att slutkunden inte kan byta 

elnätsleverantör. 

Produktiviteten i elnätsbolag behöver utredas utifrån Energimarknadsinspektionens synvinkel 

eftersom deras uppgift är att utreda om nätavgifterna är skäliga. Föreliggande rapport gör en 

jämförelse mellan elnätsbolagens produktivitet, med fokus på kostnadssidan. Produktivitet 

kan mätas på många olika sätt och bör anpassas till varje enskilt fall (Tangen, 2003c). Det är 

även av stor vikt att identifiera faktorer som har stor inverkan på verksamheten och målen ska 

vara fasta och tydliga definierade, de ska kunna beskrivas som fasta tal (Grünberg & Tangen, 

2003b).  

Elnätsbolagen kan vara en del av större energibolag som bedriver verksamhet inom flera 

verksamhetsgrenar, dock måste elnätsverksamheten årligen särredovisas. Årsrapporten 

innehåller såväl ekonomisk som teknisk data och granskas av en revisor. (Ellag (1997:857)) 
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Genom särredovisningen ges en möjlighet att kunna analysera och jämföra produktiviteten 

mellan samtliga elnätsbolag genom att studera elnätsbolagens årsrapporter.  

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

Eftersom elnätsmarknaden befinner sig på en reglerad monopolmarknad saknas den naturliga 

konkurrens som finns på fria marknader. Fria marknader medför konkurrens vilket ofta leder 

till att företag tvingas hålla nere priser och öka produktiviteten. Eftersom den konkurrensen 

inte finns på elnätsmarknaden har elnätsbolagen inte samma behov av att vara produktiva, 

vilket i sin tur kan leda till högre priser för deras kunder. Det är därför av intresse att jämföra 

elnätsbolagen för att se om det finns skillnader dem emellan när det kommer till produktivitet. 

Produktiviteten är ett mått som går att utläsa utifrån ifrån elnätsbolagens årsrapporter och är 

en jämförande faktor när bolagen har en likartad produkt. Detta mått gör det möjligt att 

jämföra och avgöra om bolagen gör saker rätt istället för om de gör rätt saker. Vilket leder oss 

fram till vår frågeställning:  

 Hur produktiva är elnätsbolagen i jämförelse dem emellan?  

1.2 SYFTE 

Syftet med studien är att utreda hur produktiva elnätsbolagen är dem emellan och studera på 

ett övergripande plan vad eventuella skillnader kan bero på.  

1.3 MÅLGRUPP 

Uppsatsen ska kunna användas av medarbetare på Energimarknadsinspektionen som underlag 

till fortsatta studier. Uppsatsen riktar sig även till personer som har grundläggande kunskap 

inom ekonomi och ett intresse av energimarknaden. 

1.4 AVGRÄNSNING  

Vi har avgränsat oss till att titta på de svenska elnätsbolagens produktivitet genom att studera 

deras årsrapporter. Vi kommer endast studera lokalnätsbolagen och kommer inte beröra 

regionnäts- och stamnätsbolagen. På grund av att elnätsbolagen fullt ut inte kan påverka sina 

intäkter har vi valt att inte studera intäkterna utan bara studera kostnaderna.  
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Referensram 

 

Metod 

 

Avslutande 

Reflektioner  

 

Analys 

 

Inledning 

 

Slutsats 

1.5 DISPOSITION  

I inledningen presenteras en bakgrund och en problembakgrund 

som sedan leder till uppsatsens syfte, målgrupp och avgränsning.  

 

 

I metodkapitlet presenteras tillvägagångssätt för upprättandet av 

uppsatsen, val av metod och källkritik. I metoden finns även 

motivering till empirin och en analysmodell.   

 

I referensramen redogörs den teori som ligger till grund för 

uppsatsen. Vi kommer att beröra elmarknaden, elnätsmarknaden, 

begreppet produktivitet och tidigare forskning.  

 

 

I analyskapitlet kommer sammanställningar över empirin 

presenteras, sammanvävt med en analys där referensramen kopplas 

med empirin.  

 

 

I kapitlet kommer en slutsats presenteras. 

 

 

Uppsatsen avslutas med egna reflektioner.   
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2. METOD 

2.1 VAL AV ÄMNE 

Ämnet valdes eftersom elnätsmarknaden är en komplex marknad som många saknar djupare 

kunskap om och ämnet är högaktuellt på grund av all kritik och uppmärksamhet som har 

framförts. Vi hade ett intresse av elnätsmarknaden varför vi kontaktade 

Energimarknadsinspektionen för eventuella uppsatsämnen. De hade ett intresse av att utreda 

elnätbolagens produktivitet och önskade en sammanställning över elnätsbolagen för att 

underlätta jämförelser. Vår uppgift var att utgå ifrån elnätsbolagens årsrapporter, som är 

speciellt framtagna för Energimarknadsinspektionen och använda det underlag som fanns för 

att mäta produktivitet. Liknande undersökningar har gjorts på Energimarknadsinspektionen 

senast år 2006 som har fokus på nationalekonomiska termer. För denna uppsats önskades en 

rapport som var lättöverskådlig och inriktad på företagsekonomiska termer. 

2.2 SEKUNDÄRDATA 

2.2.1 INSAMLING AV DATA  
Grundläggande information om framförallt produktivitet, effektivitet och elnätsmarknaden 

söktes i Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog. Vi sökte på ord som ”produktivitet”, 

”produktivitetsmått”, ”nyckeltal”, ”företagsekonomisk effektivitet”, ”samhällsekonomisk 

effektivitet” och ”elmarknad”. Vi studerade en mängd litteratur och valde sedan ut det som 

passade syftet.  

De svenska artiklarna som används har påträffats genom att i Google söka på ord som 

”produktivitet”, ”vad menas med begreppet produktivitet?” och ”produktivitetsmått”. 

Sökorden ledde till en sida ifrån Kungliga Tekniska Högskolan där artiklar som berörde 

produktivitet fanns samlade. Många av artiklarna var signerade Tangen varför vi sökte på 

hans namn i databasen ABI/INFORM Global ProQuest, som finns tillgänglig via Mälardalens 

Högskolas intranät. För att hitta tidigare forskning som finns inom ämnet har vi i sökmotorn 

LibHub och databasen ABI/INFORM Global ProQuest använt sökord som: ”electricity 

market”, ”electricity network”, ”electricity network productivity”, ”electricity distribution 

productivity”. 

Via kontakten med Energimarknadsinspektion har internt material handhållits som beskriver 

elmarknadens uppbyggnad och Energimarknadsinspektionens uppgifter. Eftersom 

elnätsmarknaden är en reglerad marknad har även lagar, SOU och föreskrifter använts. Dessa 

är hämtade från ei.se och riksdagen.se.  

2.2.2 UPPLÄGG REFERENSRAM  

Referensramen som används i uppsatsen syftar till att ge en grund för den empiriska studien 

och för att ge belägg till analysen. Referensramen börjar med att förklara elmarknaden och 

Energimarknadsinspektionens uppgifter, detta för att ge läsaren en grund till hur marknaden 

fungerar och vilka förutsättningar som finns. Denna del kommer sedan inte beröras speciellt 

mycket i analysen, men vi är av den uppfattningen att om avsnittet skulle tas bort kommer 

läsaren få svårighet att förstå och relatera till undersökningen.  

http://www.mdh.se/bibliotek/sok/databaser/databaseratillo/a/abiinform
http://www.mdh.se/bibliotek/sok/databaser/databaseratillo/a/abiinform
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Effektivitet förklaras kort för att sedan gå djupare in på vad som menas med produktivitet. 

Fokusen på produktivitet valdes för att vi skulle framställa ett mått där en jämförelse mellan 

elnätsbolagen skulle ske. Till detta passade det bäst att använda sig av produktivitetsteori. I 

slutet av referensramen kommer tidigare forskning som berör energimarknaden presenteras. 

Valen till detta motiveras av att vi i analysen ska kunna jämföra deras iakttagelser med våra. 

2.2.3 KÄLLKRITIK  

Referensramen speglar det av intresse för uppsatsen och bygger en stadig grund för den 

empiriska studien. Referensramen baseras på källor med högt förtroende och tillförlitlighet.  

Informationen som berör elnätsmarknaden kommer till stora delar från 

Energimarknadsinspektionen och eftersom de är styrda av lagar och rekommendationer är vår 

uppfattning att informationen är trovärdig.  

I hög grad har källor använts som är utgivna under 2000-talet och är aktuella för uppsatsen. 

Produktivitetsteorin kommer framförallt från Tangen, och är hämtade ur en artikelserie som 

behandlar ämnet produktivitet. Dessa är skrivna av fem doktorander i samverkan med flera 

stora samarbetspartner, såsom Produktionsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och 

Woxéncentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan. Projektet pågick i fyra år med Tangen i 

ledning. (Grünberg & Tangen, 2003a) Vilket medför att källorna som berör produktivitet har 

en hög auktoritet och tillförlitlighet.  

2.3 PRIMÄRDATA 

2.3.1 VAL AV METOD 
Vi har jämfört elnätsbolagen som finns i Sverige genom att studera varje bolags årsrapport. 

Med hjälp av dem har sedan produktiviteten analyserats. Det är 174 elnätsbolag som inlämnar 

årsrapporter (EI, 2010d). Det medförde att vi inte hade någon möjlighet att göra en mer 

djupgående undersökning, på grund av tidsaspekten. Till exempel fanns ingen möjlighet att 

göra enskilda intervjuer med varje bolag. Vilket gör att syftet inte skulle kunna uppfyllas om 

vi istället hade valt en kvalitativ metod. Dessutom är elnätsverksamheten ofta bara en del av 

bolaget, därför skulle material och information som vi skulle få del av i en kvalitativ 

undersökning även kunna innehålla delar från andra grenar i bolaget. Årsrapporterna som 

studerades är speciellt framtagna för Energimarknadsinspektionen och berör endast elnäten, 

varför de gav oss bäst möjlighet att uppfylla syftet. 

2.3.2 VAL AV UNDERSÖKTA BOLAG 

Bolagen valdes eftersom de är verksamma på elnätsmarknaden.  

2.3.3 UNDERSÖKNINGEN  

För att mäta produktivitet och effektivitet studeras generellt både kostnadssidan och 

intäktssidan (Tangen, 2003d). Denna situation är annorlunda eftersom elnätsbolagens intäkter 

är reglerade, vilket medför andra förutsättningar. Därför har grunden i produktivitetsteorin 

använts som utgångspunkt och sedan modifierats mot syftet. Vi har inriktat oss till att titta på 

kostnadssidan. En annan anledning till varför bara kostnaderna studerades är för att bolagen 

har olika förutsättningar och mål. Vissa bolag är exempelvis inte vinstdrivande, detta skulle 

kunna medföra att dessa får en sämre produktivitet. 
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Produktiviteten studerades på grund av att Energimarknadsinspektionen var intresserade av 

ytterligare studier i ämnet. De var intresserade av att få en övergripande bild över skillnader 

mellan elnätsbolagen. 

2.3.4 INSAMLING AV DATA 

Elnätsbolagens inrapporterade uppgifter användes som underlag vid beräkningarna, 

uppgifterna finns att hämta ifrån Energimarknadsinspektionens hemsida (EI, 2010d). Endast 

elnätsbolagens inrapporterade uppgifter för år 2009 användes, på grund av att en jämförelse 

mellan bolagen skulle ske och inte en jämförelse genom åren. Uppgifterna finns tillgängliga i 

olika Excel-filer. Dessa uppgifter studerades och sedan skapades en egen Excel-fil med den 

informationen som var väsentlig för att uppfylla syftet. Informationen som användes var 

framförallt elnätsbolagens påverkningsbara kostnader. Dessa användes som resursvariabler, se 

2.5.2 Resursvariabler för en utförligare beskrivning. Kostnader som bolagen inte kan 

påverkan finns inte medräknade i modellerna eftersom bolagen inte har möjlighet att använda 

dem för att påverka produktiviteten. Som prestationsvariabler användes tekniska data som har 

stor inverkan på elnätsbolagen, och därför har en stark koppling till produktiviteten. Se avsnitt 

2.5.1 Prestationsvariabler för en utförligare beskrivning. Materialet sorterades sedan upp i 

olika grupper som underlättade att se likheter och olikheter, se avsnitt 2.5 Analysmodell för 

en utförligare förklaring. Denna gruppering bidrog till att vi på ett enklare sätt kunde 

analysera och dra slutsatser.   

2.3.5 VALIDITET & RELIABILITET 

Problemformuleringen undersöktes med hjälp av att vi studerade samtliga elnätsbolags 

årsrapporter. Dessa studerades genom framställda nyckeltal, produktivitetsmått, som är 

speciellt framtagna för denna situation, men som grundar sig i referensramen. Följaktligen får 

nyckeltalen som är framtagna en hög validitet.  

Materialet som studerades är framtagna av elnätsbolagen, som har använt sig av lagar och 

rekommendationer som är speciellt framtagna för elnätsmarknaden. Materialet måste först 

godkännas av samtliga behöriga ställföreträdare för bolaget och sedan granskats av revisorer 

och slutligen av personal på Energimarknadsinspektionen. (Förordning (1995:1145) om 

redovisning av nätverksamhet) Det gör att materialet i vår undersökning har hög reliabilitet.  

2.4 EMPIRI 

Ett hundra sjuttio olika elnätsbolag har jämförts med utgångspunkt ifrån deras kostnader. Vi 

har studerat 174 elnätsbolag vilket medför att fyra är bortplockade, på grund av ofullständig 

information. En jämförelse har gjorts av varje enskilt bolags kostnader och produktion 

gentemot övriga, för att kunna utläsa produktivitetsskillnader. 

Mätningen av produktivitet kan delas upp i olika typer av resultatmål som är önskvärda ur 

såväl intern och extern synvinkel av ett företag. Flera klassificeringar av resultatmål kan hittas 

i litteraturen. De kan grovt delas upp i fem typer av resultatmål: kostnad, flexibilitet, 

snabbhet, pålitlighet och kvalitet. Kostnad som ett resultatmål kan studeras genom kostnad 

per operationstimme, adderat värde och tillverkningskostnad. Flexibilitet kan fokusera på 

omställningstid och kapacitetsflexibilitet medan snabbhet studerar ledtid och 
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leveransfrekvens. Vid studerandet av kvaliteten kan områden beröras som antal defekter och 

antal klagomål från kund. Slutligen, om pålitlighet studeras kan fokus ligga på tillgänglighet 

och leveranssäkerhet. (Tangen, 2003a) Energimarknadsinspektionen har gjort en 

undersökning där de har studerat kvalitén och pålitligheten på elnäten. I rapporten 

framkommer att leveranssäkerheten överlag är god, även om den är lite sämre för 

landsbygdsnäten. (EI, 2009) Denna del kommer inte beröras i uppsatsen, eftersom det inte 

framkom någon markant skillnad i deras undersökning. Snabbhet och flexibilitet kommer inte 

att utvecklas ytterligare i denna uppsats då den informationen inte går att utläsa från 

årsrapporterna. Fokus kommer att ligga på kostnadsproduktivitet. 

2.4.1 NYCKELTAL  

Produktiviteten är starkt beroende av situationen den används inom. Nyckeltalen som används 

till beräkning måste därför anpassas till den givna situationen. Det finns några benämningar 

som representerar ordet, generellt definieras produktivitet som kvoten mellan ”output” och 

”input”. Det finns en stark koppling till utnyttjandet och tillgängligheten av resurser, men 

även ett samband till skapande av värde. (Tangen, 2003d) I vårt fall har det inneburit att när 

produktiviteten studerades var det av vikt att titta på elnätsbolagens outputs och vad som 

driver kostnaderna i bolagen. Intäkterna finns inte medräknade i modellerna eftersom dessa 

inte får sättas fritt utan är beroende av kostnaderna.  

Nyckeltal används ofta för att mäta olika typer av prestanda i ett företag. Olika nyckeltal är 

bra för olika situationer. Det beror till exempel på vad som ska mätas och vad målet med 

mätningen är. Företaget bör utveckla egna mätinstrument och nyckeltal som passar i 

respektive situation. Eftersom varje nyckeltal har styrkor och svagheter, bör företaget utforska 

vilka resultatmått som skall användas i vilka situationer, istället för att leta efter ett perfekt 

resultatmått som är tillämplig vid alla situationer. (Tangen, 2003a) Ett bra prestationsmått 

måste ge användbar information som är relevant och tydligt. Det finns olika sätt att utforma 

presentationsmått, och de varierar från företag till företag. Vid bildandet av vilka mått som 

ska användas är det viktigt att förstå vad företaget strävar efter, det gäller att tydligt definiera 

företagets vision och mål. (Tangen, 2003c) Vårt fall var lite annorlunda eftersom vi studerade 

flera bolag mot varandra och inte utifrån deras egna önskemål, varför vi inte kunde definiera 

deras visioner och mål. Vårt mål var att få fram en jämförelse mellan elnätsbolagen och att 

urskilja vad skillnader kunde bero på. Varför detta var i fokus vid upprättandet av nyckeltalen. 

2.4.1.1 PRESTATIONSVARIABLER  

Det gäller att kunna identifiera vilka faktorer som har stor inverkan på verksamheten. Faktorer 

att utgå ifrån kan vara de som rör kopplingar mellan olika resurser i produktionen och de som 

rör produktionens tillgångar, som till exempel maskiner, utnyttjandet av dessa och personal. 

(Grünberg & Tangen, 2003b) Elnätsbolagens output studerades i form av överförd energi och 

antal abonnemang, på grund av att dessa är elnätsbolagens största output. Elnätsbolagen har 

små möjligheter att påverka efterfrågan på sina tjänster eftersom antal abonnemang och deras 

lokalisering och uttag av energi är exogena variabler för bolagen. Därför fokuserar modellerna 

på kostnaderna, givet de faktiska variablerna.  
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 Överförd energi - Energin som förs över till kunderna är slutprodukten som påverkar 

elnätsbolagens intäkter. Intäkterna påverkar sedan vilka kostnader elnätsbolagen får ha 

och att sätta kostnaderna i förhållande mot överförd energi ger en bra bild över 

bolagets produktivitet. 

 Antal abonnemang – En stor kostnadsprestation, på grund av att kostnader för mätning 

och rapportering, kundtjänst, fakturering och anslutning direkt påverkas av antalet 

abonnemang.  

2.4.1.2 RESURSVARIABLER  

Resursvariablerna valdes eftersom de består av kostnader som elnätsbolagen kan påverka. 

Valet gjordes för att få en jämförelse över bolagen i situationer där bolagen själva har 

möjlighet att påverka sina kostnader och i och med det sin produktivitet. De kostnader som 

elnätsbolagen kan påverka är: 

 Personalkostnader  

 Avskrivningar - Kostnader för anläggningstillgångar kan kontrolleras på lång sikt 

eftersom elnätsbolagen genom beslut kan bestämma om investeringar. De 

avskrivningar som bolagen inrapporterar valdes till modellen, en svaghet med detta är 

att alla inte använder sig av samma avskrivningsmetoder. Vi är dock av den 

uppfattningen att avskrivningarna som görs grundar sig på beräkningar och 

förutsättningar som gör att de uppvisar ett rättvist resultat av det enskilda bolaget, och 

därför ger det en bra uppfattning om bolagets produktivitet.  

 Övriga kostnader - Består av råvaror och förnödenheter, övriga rörelsekostnader, 

övriga externa kostnader och transisteringskostnader. Exklusive myndighetsavgifter 

och kostnader för överliggande och avgränsande nät, samt kostnader för abonnemang i 

inmatningspunkt då dessa inte kan påverkas av elnätsbolaget.  

Uppdelningen beror på att personalkostnader och avskrivningar i de flesta fall är utmärkande i 

sig själva, varför resultatet bli mest rättvist om dessa särredovisas. Posten övriga kostnader 

innehåller alla övriga påverkningsbara kostnader, som inte utmärker sig enskilt varför de 

samlades under en punkt. Vi har valt att sammanföra ovanstående inputs för att kunna mäta 

den totala produktiviteten
1
 för att få en mer övergripande bild av situationen. Utifrån detta har 

vi sedan använt den partiella produktiviteten
2
 för att urskilja hur de enskilda faktorerna 

påverkar produktiviteten.   

2.4.2 DIAGRAMFÖRKLARING 

Diagram har används i uppsatsen för att visa en övergripande bild av hur produktiviteten ser 

ut i en jämförelse mellan elnätsbolagen. Diagrammen visar hur olika faktorer kan påverka 

produktiviteten och trendlinjer har införts i diagrammen för att underlätta att se trender.  

När diagrammen skapades plockades några få extremvärden bort, detta för att diagrammen 

ska visa en tydligare bild. När extremvärden plockades bort kontrollerades det att det inte 

                                                                 
1
 Tal av totalproduktionen med summan av alla ingående faktorer (Tangen, 2003a) 

2
 Tal av produktionen till en informationskälla, såsom arbetskraft, kapital, material eller energi 

(Tangen, 2003a) 
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hade någon stor påverkan på trendlinjerna eller själva helhetsbilden av situationen. I 

diagrammen som berör partiell produktivitet har de nollvärden som fanns i personalkostnader 

plockats bort. Detta för att 20 bolag inte redovisar sina personalkostnader under 

personalkostnader utan under övriga kostnader, på grund av att de hyr in personal. Även här 

är det kontrollerat att elimineringen inte påverkar trendlinjer eller helhetsintryck markant. Av 

de 20 bolagen har fyra av dem redovisat väldigt små personalkostnader i motsats till sina 

övriga kostnader, dessa kostnader är flyttade till övriga kostnader för att de inte ska bidra till 

extremvärden.  

Vi valde att använda oss av absoluta tal i diagrammen för att ge läsaren bästa möjliga 

uppfattning över hur stora skillnaderna är i produktivitet. I diagrammen som berör 

omsättningen visas de absoluta talen i index. Detta på grund av att elnätsbolagen har väldigt 

stora skillnader i omsättning, det största bolaget har över 7000 gånger större omsättning än 

det minsta, på så vis ger förhållandet mellan bolagen en bättre bild i diagrammen. I 

diagrammen där bolagen är sorterade i omsättningsordning har logaritmer används för att ge 

diagrammen ett bättre utseende. Eftersom skillnaderna i omsättning är stora mellan det minsta 

och det största bolaget blir diagrammen oläsliga om inte logaritmer används. Logaritmer 

påverkar dock inte förhållandet mellan bolagen, varför diagrammens mening inte ändras.  

En polynom trendlinje har infogats i diagrammen eftersom den är bra att använda när data 

varierar (office.microsoft.com). Trendlinjen kan vara användbar när exempelvis 

produktiviteten ska analyseras utifrån stora datauppsättningar. Utformningen av polynomen 

kan avgöras av antalet fluktuationer i data eller av hur många gånger kurvan böjs 

(office.microsoft.com). En polynom trendlinje av andra ordningen har i regel endast en topp 

eller dal. En polynom trendlinje av sjätte ordningen har i regel upp till fem dalar eller toppar. 

(office.microsoft.com)  

I somliga av diagrammen som har stora variationer har vi valt att införa glidande medelvärde. 

Detta för att tydligt kunna se fluktuationer i diagrammen som inte uppfattas lika tydligt av 

polynomlinjen. Med glidande medelvärde menas att fluktuationer jämnas ut och trendens 

riktning visas. Glidande medelvärde använder sig av ett specifikt antal datapunkter vars 

medelvärde används som en punkt i linjen. (office.microsoft.com) Vi valde att använda oss av 

tio datapunkter för att forma en punkt, eftersom det passade till antalet observationer.   

2.4.3 TABELLFÖRKLARING 

Tabeller har använts i uppsatsen för att visa vilka elnätsbolag som är mest och minst 

produktiva, men de har även bildats för att visa vad exempelvis medelvärdet är för olika 

produktivitetsmått och olika grupperingar. Värdena finns i tabeller för att ge en 

sammanfattande bild över situationen som gör sig bäst i tabeller. Även en tabell över 

regressionsanalysen har gjorts för att ha möjlighet att se vilka variabler som är signifikanta 

och har ett samband emellan sig.  

2.4.4 BILAGOR 

Bilagor har använts i uppsatsen för att viss information är nödvändig för att förklara vissa 

påståenden och antaganden, men skulle den informationen införas i den löpande texten skulle 
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det bidra till en rörig bild och alldeles för mycket information för läsaren att ta till sig. Vår 

uppfattning är att det är bättre att använda sig av de viktigaste diagrammen i den löpande 

texten, och att lägga övrig information som bilagor. I Bilagorna finns framförallt extra 

diagram och tabeller som är mer detaljfokuserade, även en ordförklaring finns i Bilaga 1. Där 

har vi valt att införa förklaringar för ord som är typiska för elnätsmarknaden. 

2.5 ANALYSMODELL  

I analysen har vi använt oss av två utgångspunkter när vi jämför produktiviteten: omsättning 

och kundtäthet. 

Omsättning – Vi ville se om elnätsbolagets storlek påverkade hur produktiva de har varit. Vi 

valde att sortera upp dem efter nettoomsättning, eftersom det visar storleken på bolagen. Vi 

har även valt att sortera upp bolagen i fyra olika kategorier: mikrobolag, småbolag, 

mellanbolag och stora bolag för att kunna se hur produktiviteten varierar mellan grupperna. 

Detta ska hjälpa läsaren att få en tydligare överblick över utfallet och möjlighet till en bättre 

sammanställning och möjligheten att dra mer konkreta slutsatser och analyser. I kategorin 

mikrobolag ingår bolag med en omsättning upp till 20 miljoner (40 stycken bolag). I gruppen 

småbolag finns bolag med en omsättning mellan 20-100 miljoner (95 stycken), bland 

mellanbolagen är omsättningen mellan 100-500 miljoner (26 stycken bolag), slutligen i 

gruppen stora bolag finns bolag med en omsättning på över 500 miljoner (nio stycken). 

Definitionen på bolagskategorierna är hämtade ifrån Europeiska Unionens rekommendationer 

(ec.europa.eu).  

Kundtäthet – En del av elnätsbolagen verkar i områden som är glesbebodda och en del i 

tätorter, och även detta var av intresse för att se om det fanns någon skillnad i produktivitet 

mellan dessa olika förutsättningar. Därför valde vi att sortera bolagen efter kundtäthet. 

Elnätsbolagen delades upp i kategorierna landsbygdsort, blandat nät och tätort. Till tätort hör 

bolag som har mindre än 100 meter ledning per abonnemang. Bolagen mellan 100 -200 meter 

ledning per abonnemang hör till blandat nät. Resterande bolag hör till Lansbygdsort.  

Uppdelning valdes på grund av att Energimarknadsinspektionen använder sig av en liknande 

uppdelning (EI, 2009).  

Utifrån de två ovanstående kategorier har vi sedan studerat: 

 Total produktivitet – De totala påverkningsbara kostnaderna har studerats för att se i 

vilken grad de påverkas av ovanstående kategorier.  

 Partiell Produktivitet – Vid studerandet av partiell produktivitet undersöktes 

personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader för att se om i vilken grad de 

påverkades av ovanstående kategorier.  

 Resursfördelning – Andelen personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader 

har studerats. Det för att se om det finns något samband mellan resursfördelning och 

ovanstående kategorier.  

En regressionsanalys har gjorts för att visa hur omsättning och kundtäthet påverkar 

produktiviteten. I slutet av analysen är bolagen sorterade i produktivitetsordning. Där berörs 
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hur produktiviteten påverkas av andelen överförd lågspänningsenergi och ur stor andelen av 

kostnaderna som tillhör en viss kategori, exempelvis avskrivningar. En tabell över de mest 

och minst produktiva bolagen finns presenterad.  

2.5.1 REGRESSIONSANALYS 

För att kunna analysera data behövs verktyg. Vi har valt att använda oss av regressionsanalys 

för att ha möjlighet att se samband mellan olika variabler. För att kunna genomföra en 

regressionsanalys måste olika regressionsmodeller byggas. Det finns bland annat enkel 

regressionsmodell och multipel regressionsmodell. (Andersson, Jorner, & Ågren, 1994, s.13)   

En enkel regressionsmodell används om det bara finns två variabler. Då kan modellen visa 

om det finns något samband mellan variablerna, om X påverkar Y. (Andersson et al., 1994, 

s.13) Om det finns två eller flera oberoende variabler som kan påverka en beroende variabel 

kan en multipel regressionsmodell byggas för att kunna analysera sambanden. Till skillnad 

från en enkel regressionsmodell så mäts sambandet mellan flera variabler. Exempelvis mäts 

förhållandet hur X1 påverkar Y om X2 är konstant. (Andersson et al., 1994, s. 92-93) 

När data ska analyseras kan båda modellerna användas för att få en tydligare bild över 

situationen. Två R²-värden och t-värden framkommer och kan jämföras mellan de två 

modellerna. Med R²-värde menas förklaringsgraden, hur stor del av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras med hjälp av den anpassade regressionslinjen. R²-värdet 

kan anta ett värde mellan noll och ett. Ju högre värde desto mer av variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av rörelse i de oberoende variablerna. (Andersson et al., 1994, s.84) 

R²-värdet är exempelvis 0,9 i båda X-värdena medan i multipla modellen blir R²-värdet 0,95. 

Detta kan förklaras genom att tillsammans förklarar de 95 procent av ändringen i Y medan 

var och en förklarar 90 procent, men att en överlappning av förklaringsgraden finns mellan de 

båda variablerna. (Andersson et al., 1994, s.94) T-värdet visar om b-värdet, lutningen på 

kurvan, är signifikant skilt från noll. Ju större t-värdet är desto säkrare är det att det att Y är 

beroende av X och att det inte är en slump. T-värdet ska exempelvis vara större än ca 1,97 i 

fall 200 observationer görs för att det ska var 95 procent statistiskt säkerställt att Y påverkas 

av X. (Andersson et al., 1994, s. 59-60)   

2.5.2 JÄMFÖRANDE MÅTT 

För att kunna beskriva en datamängd används ofta mått på datamängdens centraltendens. 

Viktiga mått är median, medelvärde och kvartil: (Lantz, 2009, s.11-12)   

 Median – Det mittersta värdet om datamängden sorteras i storleksordning.  

 Medelvärde – Datamängdens genomsnittliga värde.  

 Kvartil – Tre värden som delar upp datamängden i fyra lika stora delar. Genom att 

använda kvartiler uppkommer en bild av spridningen i datamängden. (Lantz, 2009, 

s.20) 

För att kunna göra en jämförelse mellan bolagen kommer vi att använda oss av ovanstående 

mått.    

2.6 METODKRITIK 
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Kritik som kan riktas mot den empiriska studien är att det i årsrapporterna inte finns fakta om 

hur området ser ut där elnätsbolagen är verksamma. Vissa av bolagen kanske opererar på ett 

område som kräver mera kostnader, på grund av till exempel svårtillgänglig terräng. I 

undersökningen kan det indikera att dessa bolag är mindre produktiva i jämförelse mot övriga. 

Detta kan påverkat undersökningens resultat och kan vara något att beakta.   

Eftersom vi utgick ifrån kostnaderna kan kostnader som elnätsbolagen får betalt för, 

exempelvis anslutningsavgifter, finnas medräknade och påverkar produktiviteten negativt. 

Detta på grund av att vi inte använde oss av intäkter utan bara kostnader. När produktiviteten 

mäts används generellt output i form av intäkter som skapats av företaget, vi använde oss 

istället av skapad mängd produkter. När ett elnätsbolag ska ansluta en ny kund uppkommer 

kostnader som skiljer sig beroende på tillfället. Kostnaden att ansluta ytterligare en kund kan 

skilja sig mellan två tillfällen vilket gör att produktiviteten påverkas i olika grad, men inte 

produkten. Som helhet bidrar inte detta till någon stor negativ påverkan på resultatet av vår 

undersökning på grund av att dessa intäkter endast uppgick totalt till 2,7 procent av bolagens 

totala nettoomsättning. Däremot kan det påverka det enskilda bolaget, något att ha i åtanke 

vid en djupare granskning. 

All data som kommer från elnätsbolagen som används för uppsatsen är, som nämnts tidigare, 

godkänd av bolagens ledning och granskad av en revisor. Trots detta så menar Peter Svan i 

sin avhandling ”Beslutsunderlag i Sveriges energibolag”, att korssubventioneringar 

förekommer i energibranschen. Detta genom att företag som även har andra verksamheter i 

koncernen, som exempelvis elhandel, har svårt att fördela vissa kostnader. Det kan leda till att 

elnätsbolaget får ta vissa av elhandelsbolagens kostnader, eftersom elnätsbolagens intäkter är 

beroende av kostnaderna. Peter Svan menar att fel i fördelningen av kostnader även görs 

omedvetet. Vi är medvetna om detta, men eventuella fel är bortom vår kontroll och eftersom 

årsrapporterna är granskade är det svårt att hitta mer pålitligt material.       
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3. REFERENSRAM 

3.1 ELMARKNADEN 

Sedan år 1996 är elmarknaden i Sverige avreglerad, vilket innebär att kunden fritt kan välja 

vilket elhandelsföretag den vill handla av och i dagsläget finns drygt 120 stycken att välja 

mellan (EI, 2010a). Syftet med avregleringen av elproduktion och elhandel var att öka 

effektiviteten hos dessa företag. Genom avregleringen ville staten införa en ökad pris- och 

kostnadspress. (SOU, 2004b, s.71) På elmarknaden finns i huvudsak följande aktörer: 

elanvändare, elproducenter, elhandlare och nätägare. 

3.1.1 ELANVÄNDARE 

Elanvändaren har två avtal, ett med elhandelsföretaget och ett med elnätsbolaget. Avtalet med 

elhandelsbolaget väljer kunden själv vilket elhandelsbolag han vill teckna det med, medan 

elnätsavtalet bara kan ingås med det elnätsbolag som äger elnätet. (SOU, 2004a, s.26) Alla 

kunder betalar en nätavgift, vilket är en avgift för att vara ansluten till nätet. Denna avgift 

består oftast av både en rörlig och en fast del. Den fasta delen beror på säkringens storlek eller 

den abonnerade effekten. Den rörliga delen är beroende av förbrukningen. Fördelningen dem 

emellan varierar mellan elnätsbolagen. (EI, 2010b)  

3.1.2 ELPRODUCENTER 

Elproducenter äger produktionsanläggningar där el produceras och säljer sedan elen till 

elhandelsföretag, elbörsen eller direkt till slutkund (SOU, 2004a, s.27). Denna marknad är en 

fri marknad, även om miljö- och byggnadslagar måste följas (SOU, 2005a, s.375).  

3.1.3 ELHANDLARE 

Elhandelsbolagen köper el från elproducenter eller från börsen och säljer vidare elen till 

slutkunder. Det är många företag som är både elhandlare och elproducenter. Elpriset sätts 

mellan säljare och köpare och behöver inte publiceras. (SOU, 2004a, s.29) 

3.1.4 NÄTÄGARE  

Totalt består Sveriges elnät av 530 000 kilometer ledning som har till uppgift att leda ström 

till elkonsumenterna från elproduktionsanläggningarna. Elnätet är uppdelat i tre nivåer: 

(lundsenergikoncernen.se)  

 Stamnät - Det elnät som täcker hela Sverige. Dessa nät transporterar elen ut i landet 

från till exempel vattenkraftverk. Här är spänningen 400 000 volt. (tekniskaverken.se) 

Svenska kraftnät, som i sin tur ägs av staten, äger stamnätet. Svenska Kraftnäts uppgift 

är att förvalta och driva det svenska stamnätet och sköta förbindelsen med Sveriges 

grannländer. (SOU, 2004a, s.28-29) 

 Regionnät - Det är sedan de regionala näten som hämtar el från stamnätet för att sedan 

leverera elen till lokalnäten (SOU, 2004a, s.28-29). Regionnäten kan i vissa fall även 

leverera el till slutkund, detta endast till stora kunder som till exempel stora industrier. 

Det finns sju stycken regionnätsföretag i Sverige. (EI, 2010c) Större delen av dessa nät 

ägs av Vattenfall, Fortum och E.ON (lundsenergikoncernen.se) 
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 Lokalnät - Sedan tar lokalnäten vid och skickar elen via nätstationer till resterande 

som behöver el. Spänningen är nu nere i 230 volt, spänningen som finns i ett vanligt 

eluttag. (tekniskaverken.se) 

Nätägarna ser till att elen kan transporteras från producent till slutkund. Ett tillstånd måste 

beviljas innan en nätägare får bygga och använda starkströmsledningar. Ett sådant nätområde 

kallas koncession och beviljas av Energimarknadsinspektionen. (SOU, 2004a, s28-29)  

Det är nätägaren som beräknar och meddelar kundernas elförbrukning och kunden får betala 

en nätavgift, nättariff, beroende på förbrukningen (SOU, 2004b, s.158). Nättarifferna som 

kunderna betalar består av kostnader som uppstår i stamnätet, regionnätet och lokalnätet. Det 

betyder att om exempelvis stamnätet höjer sina nättariffer påverkar det alla led. Svenska 

kraftnäts nättariffer har i stort sett varit oförändrade sedan 2005 fram till 2008. Från 2008 har 

stamnättarifferna höjts varje år, detta på grund av att omfattande investeringar i stamnätet har 

gjorts och planeras att göras. (EI, 2010c) 

3.2 MONOPOL 

Monopol innebär att ett enda företag står för hela marknadens utbud. Det innebär att 

marknadspriset blir högre och den producerade kvantiteten mindre än om ren konkurrens hade 

funnits. Att företaget kan tillgodose hela marknaden innebär att företaget kan ha en egen 

prissättningsstrategi. De blir en prissättare vilket ofta leder till att de sätter ett högt pris för att 

nå maximal vinst. (Eklund, 2007, s.92-95) Detta är dock inte hela sanningen hos 

elnätsbolagen eftersom elnätsmarknaden är en reglerad monopolmarknad, vilket innebär att 

priset de tar ut från sina kunder beror på vilka kostnader de har.  

Elnätsbolagen driver elnät med ensamrätt inom sina geografiska områden. Anledning till att 

elnätsmarknaden fortfarande är ett monopol beror på att det varken skulle vara miljömässigt 

eller samhällsekonomiskt lämpligt att bygga parallella nät över hela landet. Elnätsmarknaden 

är med andra ord ett naturligt monopol. (EI, 2010a) Naturliga monopol finns framförallt bland 

infrastrukturverksamheter på grund av stordrifts- och samproduktionsfördelar. Med det menas 

att ett företag har överlägsna kostnadsfördelar framför potentiella konkurrenter. Typiska 

nätverksindustrier kännetecknas av låga marginalkostnader och höga fasta kostnader, när 

produktionen ökar, minskar således de genomsnittliga kostnaderna. Dessutom är kostnaderna 

för en ny tjänst relativt låga för ett företag som redan har en utbyggd infrastruktur, medan om 

ett nytt företag skulle etablera sig blir kostnaderna relativt höga. (Bergman, Doyle, Gual, 

Hultkrantz, Neven, Räller & Waverman, 1999) 

3.3 STORDRIFTSFÖRDELAR 

Med stordriftsfördelar menas att ju mer företaget producerar desto mer faller den 

genomsnittliga kostnaden för att producera en enhet. Desto större fasta resurser, desto mer 

måste produceras för att få ner de fasta kostnaderna per producerad enhet. Stordriftsfördelar 

finns oftast i branscher och marknader där det krävs stora investeringar med mycket höga 

fasta kostnader. (Eklund, 2007, s.86) Två olika typer av stordriftsfördelar kan urskiljas: 

interna och externa. Med interna menas att företaget själv kan minska de genomsnittliga 



15 
 

kostnaderna genom att arbeta i en högre skala. Till exempel genom att använda sig av 

utrustning som gör storskalig produktion möjlig. Med externa menas att den genomsnittliga 

kostnaden blir lägre ju större branschen är där företaget har sitt säte. (Ethier, 2009) 

Kraftindustrin har länge präglats av de stordriftsfördelar som finns i verksamheten, 

stordriftsfördelar finns främst i överföringen av el, men fördelarna finns även i drift av 

produktionsanläggningar och utbyggnaden av denna. (SOU, 2005b, s.224) 

Elnätsverksamheten är kapitalkrävande och har höga fasta kostnader vilket gör att de gynnas 

av stordriftfördelar. Per-Olof Lindholm, VD för E.ON Elnät, nämner i en artikel att de som 

stor aktör har möjlighet att ha en högre effektivitet än många mindre bolag. Detta tack vare att 

det finns stordriftsfördelar i drift- och underhåll, kundservice och i administration. (eon.se)  

3.4 ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN  

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och 

fjärrvärme. De kontrollerar att energibolagen följer de lagar och regler som finns, dessutom 

analyserar de utvecklingen och föreslår förändringar för att marknaden ska fungera bättre. 

Energimarknadsinspektionen kontrollerar att elnätsbolagen har skäliga avgifter och god 

leveranskvalitet, de övervakar att elnätsbolagen avläser kundernas elmätare och att de sköter 

kundens byte av elhandlare på ett korrekt sätt. Dessutom ger de tillstånd till elnätsbolagen att 

bygga och driva elledningar och elnät. (EI, 2010a)  

Energimarknadsinspektionen fastställer en intäktsram som ska skydda kunderna från för höga 

priser. Intäktsramen ska täcka elnätsbolagens kostnader för att bedriva verksamheten och ge 

skälig avkastning till ägarna. Elnätsbolagens kostnader utgörs till störst del av 

kapitalkostnader för investering i nät och andra anläggningar. Resterande kostnader är 

kostnader för drift och underhåll, administrationskostnader och avgifter för att utnyttja 

överliggande nät. Energimarknadsinspektionen gör en bedömning av elnätsbolagens 

kostnader för att kunna beräkna vad en skälig intäkt är. Det görs genom att elnätsbolagens 

kapitalkostnader samt löpande kostnader granskas, dessutom tar de hänsyn till förutsättningar 

som bolaget själva inte kan påverka som till exempel geografiskt läge. 

Energimarknadsinspektionen bestämmer även med vilken kvalitet tjänsten ska levereras under 

perioden, om elnätsbolaget har sämre kvalitet får kunderna betala en lägre avgift. 

Kvalitetsregleringen innebär att kontrollera bolagets leveranssäkerhet, avbrottsfrekvens och 

avbrottstid. Kostnaderna som uppstår vid en avbrottsersättning anses inte vara en skälig 

kostnad och får inte påverka kundernas nätavgifter. (EI, 2011)   

Enligt lagstiftningen har elnätsbolagen rätt till en rimlig avkastning. Ungefär hälften av 

elnätsbolagens kostnader utgörs av kapitalkostnader, det vill säga att avskrivningar, räntor och 

avkastning på anläggningar behöver fördelas över anläggningarnas totala livslängd. 

Energimarknadsinspektionen anser att kunderna ska betala stabila och låga avgifter över 

tiden, vilket uppfylls på bästa sätt om kapitalkostnaderna fördelas jämt över anläggningens 

livslängd. (EI, 2011)        

  

http://www.ei.se/upload/Rapporter/Vi_overvakar_energimarknaden.pdf
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3.5 FÖRETAGSEKONOMISK EFFEKTIVITET  

Effektivitet är ett brett begrepp, det är ett mått på graden av måluppfyllelse. Hur stor blev 

måluppfyllelsen med aktuell nivå och inriktning på insatserna? Hade utbytet blivit bättre med 

en annan inriktning och/eller nivå? I allmänna termer innebär effektivitet att producera rätt 

tjänster och varor, att göra rätt saker. (Modell & Grönlund, 2006, s.15-17) 

Ett annat ord för effektivitet är yttre effektivitet (Lindvall, 2001, s.47). Det berör mycket av 

företagets mål, och påverkas således av intressenterna. Det handlar om att producera det som 

fyller mottagarens behov. Att somliga produktivitetsmål och prestationsmål nås innebär inte 

automatiskt att verksamheten karaktäriseras av en hög yttre effektivitet. Klassiska exempel på 

detta är hur prioriteringen av kortsiktiga finansiella mål hämmar långsiktiga investeringar och 

undangräver företagets framtid. (Modell & Grönlund, 2006, s.15-17)  

3.6 PRODUKTIVITET 

Nära sammankopplat med effektivitet är produktivitet, dock mäter produktivitet relationen 

mellan producerade output och insatsvaror, resursutnyttjande. Det handlar om att producera 

på rätt sätt, att göra sakerna rätt. Medan effektvitet handlar om att göra rätt saker. (Ewing 

& Samuelson, 2002, s.69) Produktivitet benämns även inre effektivitet (Lindvall, 2001, s.47). 

Se figur 3.1.  

 

 

 

 

Figur 3. 1 Effektivitet & produktivitet. 

Not: Ewing & Samuelson (2002, s.69) 

Produktivitet är ett ord som kan vara svårförståeligt, många företag vet inte till fullo vad 

begreppet innebär. En felaktig bild av produktivitet kan det leda till allvarliga konsekvenser. 

Framförallt blir det svårt att välja lämpliga produktivitetsmått. Även resultaten från 

produktivitetsmåtten kan misstolkas vilket innebär att fel åtgärder införs. Produktivitet 

innebär att företaget har ett högt resursutnyttjande samtidigt som de är bra på att skapa 

kundvärde för sina kunder. För att öka produktiviteten måste förluster och slöseri elimineras. 

(Tangen, 2003d) 

Många företag gör även misstaget att förväxla produktivitet med produktionsmått. Den 

allmänna uppfattningen är att om det produceras mer ökar produktiviteten, vilket inte alltid 

stämmer. Produktivitet är ett föränderligt begrepp, en jämförelse måste äga rum innan det går 

att avgöra om det blivit bättre eller sämre. (Tangen, 2003d) Teoretiskt kan 

produktivitetsförbättring åstadkommas genom fem relationer (Sjöborg, 1984, s.16):   

 Output ökar mer än vad input ökar. 

Produktivitet 

Effektivitet 

Process 

Input Output 
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 Output ökar och input står stilla. 

 Output ökar och input minskar. 

 Output står still och input minskar. 

 Output minskar, men input minskar ännu mer.  

Generellt sett mäts produktivitet och lönsamhet i förhållande till intäkter och kostnader. Fokus 

läggs ofta på de monetära förhållandena när produktivitet mäts och ägarna blir den primära 

intressegruppen. När lönsamhet mäts ges en kortsiktig bild av verksamheten då vinster kan 

påverkas av många faktorer på kort sikt. Ökar produktiviteten behöver inte det leda till att 

lönsamheten ökar på kort sikt. Däremot ökar sannolikheten att lönsamheten ökar på lång sikt. 

Organisationer bör kombinera produktivitets- och lönsamhetsnyckeltal, så att de verkliga 

skälen till ökade vinster kan bli tydligare. (Tangen, 2005) 

Faktorer som påverkar produktiviteten (Tangen, 2003d): 

 Operationer med hög kvalitet sparar tid och minskar resursslöseri eftersom produkter 

inte behöver göras om. 

 Snabba operationer kortar ledtider och minskar antalet produkter i arbete. 

 Pålitliga operationer underlättar planeringsarbetet och minskar antalet störningar. 

 Flexibla operationer gör att företaget snabbt kan anpassa tillverkningssystemet utan att 

slösa tid eller kapacitet. 

 Kostnadseffektiva operationer gör att resurserna utnyttjas till en hög grad. 

3.6.1 TOTAL & PARTIELL PRODUKTIVITET 

En anledning för att mäta produktiviteten är att det som ska mätas får uppmärksamhet. Det är 

ett bra instrument för att stödja och uppmuntra till produktivitetsförbättringar. Andra fördelar 

som mätningen av produktivitet kan föra med sig är att företaget börjar använda sig av ett mer 

långsiktigt synsätt. Det underlättar kommunikation och översätter den till exakta siffror, 

företaget ser var de ska flytta sina resurser för att få de bästa förbättringsåtgärderna. Det 

påverkar även motivationen och uppmuntrar anställda till ett önskat beteende. Mätningen kan 

även underlätta styrning, utvärdering och planering. (Tangen, 2003b) 

Termen produktivitet definieras som förhållandet av produktionen till de resurser som använts 

i tillverkningsprocessen. Åtskilliga produktivitetsmätningar finns i litteraturen, men vanligtvis 

kan två traditionella typer av åtgärder inom produktiviteten utskiljas, total produktivitet och 

partiell produktivitet. (Tangen, 2003a) 

3.6.1.1  TOTAL PRODUKTIVITET 

Total produktivitet innebär att output relateras till olika typer av input. Det ger en bättre 

helhetsbild av företaget och hur det presterar, dessutom motverkar det suboptimering genom 

att en mindre del av produktionen förbättras, men på bekostnad av företaget i sin helhet. 

Nackdelen är att den är svår att mäta och förstå. Problemet är att flera olika typer av input har 

olika enheter som ska hanteras. Varje sådan input måste därför vägas på ett lämpligt sätt och 

översättas till en gemensam enhet. Det gör att resultatet kan variera mycket beroende på hur 

valet att vikta varje typ av input ser ut. (Tangen, 2003b) 



18 
 

De flesta tillverkningsprocesser utformas med flera typer av resurser exempelvis arbetskraft, 

kapital och material och tillverkar även flera olika produkter. Detta försvårar beräkningen av 

produktiviteten. Detta leder till att varje variabel i tillverkningsprocessen inte blir mätbar och 

jämförbar. Det kan i sådana fall underlätta att mäta partiell produktivitet istället för full 

produktivitet. Innebörden av produktivitet kan variera beroende på vilken kontext den är 

placerad i. Tillexempel kan bilden av produktivitet skilja sig mellan chefsnivå och en mer 

operationell nivå, nere på löpbandet. (Tangen, 2005) 

Total produktivitet är en metod som är svår att beräkna och som även inte direkt visar något 

resultat i ett företag med flera produkter. Finns däremot bara en produkt är det en användbar 

metod. (Sjöberg, 1984, s.17)  

3.6.1.2 PARTIELL PRODUKTIVITET 

Partiell produktivitet innebär att output endast relateras till en typ av input, som till exempel 

arbete, kapital, material och energi. Fördelen är att det är lätt att förstå och mäta i praktiken. 

Data som behövs är enkelt att samla in och formlerna som används är även de enkla att förstå. 

En ytterligare styrka är att det är relativt lätt att inrikta sig på de områden eller funktioner 

inom företaget som anses extra viktiga. Bristen som finns är att de bara tar hänsyn till 

enskilda produktionsfaktorer, som i sin tur är beroende av samspelet mellan flera olika 

resurser. Det gör att effekten av en ökning i partiellt mått kan överskattas. Det gör att det är 

viktigt att en minskning av en input inte medför en ökning av någon annan input. Den 

vanligaste produktivitetstypen är den så kallade arbetsproduktiviteten, outputen relateras med 

antalet arbetstimmar eller antalet anställda. Dock är arbetet idag en mycket liten del av totala 

kostnaden, varför många hävdar att fokus inte borde ligga på det måttet i första hand. 

(Tangen, 2003b) 

3.7 PRODUKTIVITET & EFFEKTIVITET I ENERGIBRANSCHEN  

Två rapporter (Veiderpass, 2004a, Veiderpass, 2004b) har utrett om marknaden i Sverige 

blivit mer konkurrensutsatt och om effektiviteten och produktiviteten ökat sedan 

avregleringen av elmarknaden. Rapporterna fokuserar på elhandelsföretagen och 

elnätsbolagen. Tanken bakom att elnätsmarknaden inte avreglerades är att elnätsbolagen 

själva ska ansvara för att leda sin produktion mot ökad effektivitet, medan en 

tillsynsmyndighet övervakar processen. Elhandelsföretagen befinner sig på en 

konkurrensutsatt marknad och tanken är att via intensivare konkurrens öka branschens 

effektivitet. Rapporterna har fokus på hur effektiviteten och produktiviteten, relativ, har 

utvecklas åren närmast för och efter elmarknadsreformens genomförande.  

Huvudresultatet från första rapporten (Veiderpass, 2004a) berör effektiviteten och visar på 

betydande individuella effektivitetsskillnader mellan de studerade bolagen. Rapportern 

studerar förändringarna mellan 1991-2001, alltså åren närmast före och efter avregleringen. 

Den genomsittliga effektiviteten före reformen är marginellt högre än efter reformen. Medan 

effektiviteten i de sektorerna med lägst effektivitet har förbättrats i viss grad efter reformen. 

Studien visar även att effektiviteten förefaller ha ökat något under de två sista åren som finns 

med i undersökningen och perioden efter 1996 visar en klar tendens mot ökad sektordominans 

för allt större enheter. Rapport två (Veiderpass, 2004b) fokuserar på elnätsbolagens 
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förändringar i produktivitet från år 1970 fram till år 2001. Den visar att från år 1970 fram till 

avregleringen indikerar utvecklingen en tillbakagång av produktiviteten på 0,8 procent, men 

efter avregleringen har den istället utvecklats till en årlig ökning på 4,6 procent. Rapporten 

visar även att större enheter har haft en gynnsammare produktivitetsutveckling.  

I Brasilien har det gjorts en undersökning (Tovar, Ramos-Real, & Fagundes de Almedia, 

2010) där studerades hur företagets storlek påverkar produktivitetsutvecklingen i den 

brasilianska elindustrin. De använde sig av information från 17 privata företag under en 

åttaårsperiod, från 1998-2005. De kom fram till att den totala produktivitetsutvecklingen är 

positiv under dessa år, framförallt på grund av tekniska framsteg. Tre faktum går att utläsa 

ifrån undersökningen, den första är att det inte finns något samband mellan storleken på 

företaget och teknisk produktivitetsranking, det andra är mindre företag har en ökande 

skalavkastning, men som går mot en mindre produktiv volym vid en jämförelse för det 

enskilda företaget. När den volymen är uppnådd tyder resultatet på konstant avkastning. För 

det tredje är den tekniska utvecklingen större för de största företagen, vilket förklaras av 

ökande skalfördelar.  Dessa tre fakta implicerar att förändringen i produktivitet är kopplat till 

storleken på företagen, oavsett om den tekniska produktiviteten har en direkt koppling till 

företagets storlek eller inte. Undersökningen visar att fusioner skulle vara motiverade för att 

ge framtida produktivitetsökningar.  

Även i Peru har det genomförts en undersökning (Pérez-Reyes, & Tovar, 2009) där syftet var 

att uppskatta effektivitets- och produktivitetsförändringar i 14 elnätsbolag under perioden före 

1993 års reform och efter reformen för att se om förändringar i effektivitet och produktivitet. 

Reformen innebar att många statligt ägda elnätsbolag blev privata. Undersökningen visar att 

förbättringar i effektiviteten och produktiviteten var högst åren efter reformen, dessutom 

framkommer att skalfördelars inverkan på produktiviteten var minimala eller irrelevanta 

under den perioden som studerades. Största anledningen till förbättringar berodde på teknisk 

utveckling. De företag som behöver satsa mer per kund är mindre produktiva, på grund av att 

de har en lägre kundtäthet och därför kostar varje kund mer. Två andra variabler som har 

studerats är om mängden överförd låg- respektive högspänning eller terrängförutsättningar 

påverkar produktiviteten. Det som framkommer är att ingen av dem uppvisar individuell 

betydelse.  

En undersökning gjordes år 2005, men använder data som sträcker sig från år 1989, i USA av 

John E. och Kwoka, Jr. (John, & Kwoka, 2005). Undersökningen mäter vad elnätsbolagens 

kostnader har för samband med dess produkter. Produkter som mäts i form av överförd 

energi, antalet kunder och nätets storlek. I en förstudie framkommer att företag som överför 

mycket högspänning oftast hade en lägre kostnad per kund då stora mängder el levereras till 

en enskild kund. Elnätets kostnader blir mindre då exempelvis färre transformatorer behövs. 

John E och Kwoka, Jr menar också att om elkabeln är nedgrävd ökar kostnaderna och att 

administrations- och marknadsföringskostnader är kostnader som inte styrs av överförd el 

utan som styrs av antal kunder. Undersökningen visar att företagens utrustning spelar roll när 

det kommer till produktivitet, men mycket beror på verksamhetens storlek. Undersökningen 

visar att stordriftfördelar finns både när den studeras genom antal abonnemang och överförd 

energi. Kostnaderna minskar för de minsta företagen för att sedan hålla en relativt jämn nivå 
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upptill de största bolagen, där sker en ökning. Undersökningen visar att storleken på nätet inte 

har någon markant betydelse när det kommer till kostnader per enhet.  
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4. ANALYS  

Vid studerandet av produktivitet är det viktigt att inte stirra sig blind på ett mått utan helst se 

saken ur fler perspektiv. Vid studerandet har olika mått använts för att inte bara bedöma 

bolagen utifrån en förutsättning. Produktiviteten har analyserats utifrån två utgångspunkter: 

omsättning och kundtäthet. Varje del av resultatet kommer att förklaras närmare här under. I 

slutet av analysen är bolagen sorterade i produktivitetsordning där även andelen överförd 

lågspänningsenergi studeras. Sekundärdata som används i analysen är hämtad från kapitel 3. 

Referensram. 

4.1 OMSÄTTNING 

4.1.1 TOTAL PRODUKTIVITET 

Diagram 4.2 visar hur många MWh bolagen transiterar för varje satsad tusentalskrona, medan 

Diagram 4.3 visar hur många abonnemang bolagen erhåller för varje satsad tusentalskrona. 

Båda diagrammen fluktuerar mycket vilket tyder på att det inte finns något tydligt samband 

mellan omsättning och produktivitet. Men ett svagt samband finns och detta visas genom att 

diagrammen har en stigande trend fram till slutet då trenden faller, där Diagram 4.2 har den 

tydligaste trenden. Det glidande medelvärdet är lågt i början för att sedan gå uppåt och 

därefter dala i slutet, dock aldrig ner till samma nivåer som för de minsta bolagen. Även här 

är det Diagram 4.2 som har den tydligaste trenden.  

För att kunna studera omsättningens betydelse mer noggrant har det skapats diagram för varje 

gruppering av bolag. Detta för att kunna göra regressionsanalyser och kunna se trender för 

nedanstående kategorier. Vid studerandet av mikrobolagen framkommer att det är en stor 

variation, varför inga slutsatser kan dras om omsättningens betydelse på produktiviteten vid 

mikrobolag. Trenden hos småbolagen går uppåt och majoriteten av dessa bolag befinner sig 

på en produktivitet runt 4-10 MWh. Mellanbolagen går till en början uppåt för att sedan dala 

vid större omsättningar. De riktigt stora bolagen har en varierande trend, men majoriteten 

ligger på en produktivitet runt 4-8 MWh, vilket indikerar att produktiviteten börjar dala vid de 

riktigt stora omsättningarna. 
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Diagram 4.2 Total produktivitet i överförd energi (omsättningsordning). 

Diagram 4.3 Total produktivitet i antal abonnemang (omsättningsordning). 

Vid en jämförelse mellan storleken på bolagen användes måtten minsta värdet, maxvärdet, 

medianvärdet, medelvärdet, nedre kvartil och övre kvartil. Måtten är ett hjälpmedel vid 

jämförandet av grupperna och för att strukturera upp materialet på ett bra sätt. Alla värden 

ifrån mikrobolagen ligger under de totala värdena för alla bolag, denna grupp innehåller även 

minsta värdet. Bland småbolagen befann sig alla värden över snittet, i denna grupp fanns även 

maxvärdena. I gruppen mellanbolag ligger alla värden över snittet, förutom maxvärdena. De 

stora bolagen låg under snittet vid mätning av överförd energi, medan vid antal abonnemang 

låg de både under och över snittet. Se Bilaga 2.  
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4.1.2 PARTIELL PRODUKTIVITET  

När vi studerade partiell produktivitet studerades personalkostnader, avskrivningar och övriga 

kostnader. Oavsett vid beräkning på överförd energi eller antal abonnemang uppkom samma 

övergripande bild, se Bilaga 3. Vid studerandet av personalkostnader framkom en stigande 

trend, ju större desto mer produktiva var bolagen när det kom till personalutnyttjande. 

Småbolagen och de minsta mellanbolagen har den högsta produktiviteten det gäller 

personalkostnader. Denna partiella del kan dock vara missvisande då bolag kan hyra personal 

externt och placera dessa kostnader under övriga kostnader. Detta kan leda till att vissa bolag 

får en bättre partiell produktivitet än vad de egentligen skall ha. Det gör att det blir svårt att 

dra slutsatser eftersom vi inte har bakgrunden till underlaget. 

Trenden för avskrivningar visar en motsatt trend. Produktiviteten minskar ju större omsättning 

bolagen har. Där mellanbolagen står för den mest tydliga nedgången. Trenden för övriga 

kostnader ökar först för att sedan falla i slutet, medan återigen är denna trend minst tydlig. 

Detta är en partiell del av kostnaderna som också är beroende av var personalkostnaderna 

placeras.  

4.1.3 RESURSFÖRDELNING  

För att undersöka sambandet mellan omsättning och hur användning av resurser fördelas 

beräknades procentuellt hur stor del av bolagets kostnader som bestod av personalkostnader, 

avskrivningar och övriga kostnader. I Diagram 4.4 finns inte övriga kostnader medtaget på 

grund av att ingen tydlig trend framkom. Det som går att utläsa ifrån Diagram 4.4 är att 

andelen avskrivningar ökar med omsättningen, medan personalkostnader visar motsatt trend. 

Vid en jämförelse mellan polynomlinjen för avskrivningar och polynomlinjen för 

personalkostnader kan det utläsas att i början är personalkostnaderna högre än 

avskrivningarna, men ju större omsättningen blir bland bolagen desto närmare kommer 

linjerna varandra. Detta indikerar att ju större omsättning desto mer satsar bolaget på kapital 

och mindre på personal. När omsättningen är cirka 200 gånger större än hos det minsta 

bolaget möts linjerna och sedan är det kapital som är den största kostnadsposten.  
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Diagram 4.4 Andel av kostnaderna (omsättningsordning).  

4.1.4 REGRESSIONSANALYS 

En regressionsanalys gjordes för att stärka tolkningarna av diagrammen, se Bilaga 4. 

Analysen visar att omsättningen inte har någon direkt påverkan på produktiviteten. R²-

värdena blir låga och t-värdet visar att det inte finns något säkerställt samband att Y, 

produktivitet är beroende av X, omsättning. Däremot när bolagen delas upp i olika 

storlekskategorier så stärks bilden vi förklarat tidigare, att sambandet blir lite tydligare bland 

små- och mellanbolag. En annan intressant iakttagelse som analysen visade var att vid 

studerande av partiell produktivitet så finns en starkare säkerhet att Y är beroende av X när 

det kommer till personalkostnader och avskrivningar. Men att det inte finns vid övriga 

kostnader.  

4.1.5 MÖJLIGA ORSAKER TILL PRODUKTIVITETSMÖNSTRET 

En orsak till trenderna som framkommer vid studerandet av hur den totala produktiviteten 

påverkas av bolagens omsättning kan vara stordriftsfördelar, däremot finns det inget starkt 

samband som visar att ju större omsättning, desto mer produktiv. Undersökningen visar 

snarare att småbolagen är de som befinner sig över snittet vid produktivitet, se Bilaga 2. Det 

kan tänkas att redan vid de omsättningar som småbolagen befinner sig inom uppkommer 

stordriftsfördelarna på grund av att omsättningen redan där är relativt hög. De kan då börja 

utnyttja sina resurser bättre. En förklaring till utfallet kan vara att mikrobolagen har svårare att 

utnyttja sina resurser till fullo eftersom vissa maskiner, personal och anläggningar måste 

finnas, men som inte kan utnyttjas helt. Varför de kostar pengar fastän de inte används.  

En ytterligare anledning till att produktivitetsmönstret ser ut som det gör vid studerandet av 

hur den totala produktiviteten påverkas av bolagens omsättning kan vara att när bolag uppnår 

en viss omsättning kan de använda sig av pålitligare operationer som underlättar 

planeringsarbetet. Dessutom krävs stora kapitalsatsningar, exempelvis måste bolagen 

installera en maskin som kostar lika mycket oavsett om den används maximalt eller inte.  
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Dessa bolag har oftast större möjlighet att investera i mer avancerad teknik än vad 

mikrobolagen har. Vilket leder till att bolag med högre omsättning kan utnyttja sina resurser 

optimalare. Exempelvis har de möjlighet att samordna support och administration. De har råd 

att anställa personal som enbart kan syssla med en huvudsyssla och då kan utnyttja tiden 

maximalt. Medan mikrobolagen har behov av samma arbetsuppgifter, men inte i sin helhet. 

Vilket gör att resurserna inte utnyttjas fullt ut, men ändå kostar pengar. Dessutom är troligtvis 

de större bolagen mer flexibla, de har mer kunskap och uppkommer oförutsägbara händelser 

har de kapacitet att snabbt kalla in rätt resurser för att avhjälpa händelsen, medan 

mikrobolagen inte har samma möjlighet.    

Den partiella produktivitetsmönstret vid avskrivningar kan förklaras med att de mindre 

bolagen inte har stora avskrivningar och därför får de ut mer per satsad tusentalskrona.  

En förklaring till fördelningen av andelen kostnader är att de större bolagen har lättare att 

skaffa kapital och i och med det ökar deras avskrivningar. Medan de mindre bolagen inte har 

samma möjlighet att skaffa kapital och därför använder sig av mer personal.   

Undersökningen från Brasilien (Tovar, Ramos-Real, & Fagundes de Almedia, 2010) följer till 

stora delar samma mönster som framkommer i vår undersökning. Även de hittar inget klart 

samband mellan stordriftsfördelar och produktivitet. Undersökningen från Brasilien 

poängterar att mindre bolag verkar ha en ökad skalavkastning, vilket stämmer in på vår bild. I 

vår undersökning finns det starkaste sambandet mellan produktivitet och omsättning i 

grupperna små- och mellanbolag. Vi är av den uppfattningen att när bolagen når den nivån får 

de möjlighet att investera i rätt resurser som påverkar produktiviteten positivt. När de väl når 

den nivån får bolagen samma förutsättningar och konstant skalavkastning uppstår, vilket gör 

att produktiviteten inte får något starkt samband med omsättningen. Det ska även poängteras 

att bolag som befinner sig i gruppen småbolag oftast har en sådan stor omsättning att de har 

råd att investera i samma resurser som större bolag har, varför kurvan lutar tydligast uppåt vid 

dessa omsättningar. Undersökningen i Brasilien kommer fram till att 

produktivitetsförändringar över tid verkar vara kopplat till storleken på bolaget. Vi kan inte 

uttala oss i fall detsamma gäller för oss eftersom vi inte gjort någon jämförelse över tid. 

4.2 KUNDTÄTHET 

4.2.1 TOTAL PRODUKTIVITET 

Diagram 4.5 visar hur många MWh bolagen transiterar för varje satsad tusentalskrona, medan 

Diagram 4.6 visar hur många abonnemang bolagen erhåller för varje satsad tusentalskrona. 

Båda dessa har en lutning uppåt vilket indikerar att ju högre kundtäthet, desto mer produktiv. 

Vid studerandet av landsbygd, blandat nät och tärort var för sig uppkommer tydligaste 

mönster vid blandat nät och tätort, medan landsbygd har en större fluktuation. Även i denna 

del av undersökningen användes tabeller för att få en tydligare överblick över utfallet. 

Tabellerna, i Bilaga 5, visar att elnätsbolag som befinner sig i tätbebyggda områden har en 

högre produktivitet gentemot elnätsbolag som befinner sig i glesare regioner. Detta visas 

genom att produktiviteten är högre för dessa bolag. Bolagen i tätorter är generellt mer 

produktiva än vad de totala bolagens snitt är och bolagen med nät i glesbygd är mindre 
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produktiva än vad bolagen totalt sett är. Detta gäller både via mätningarna gjorda på överförd 

energi och på mätningarna gjorda på antal abonnemang. 

 

Diagram 4.5 Total produktivitet i överförd energi (kundtäthetsordning). 

Diagram 4.6 Total produktivitet i antal abonnemang (kundtäthetsordning).    

4.2.2 PARTIELL PRODUKTIVITET 

Vid studerandet av partiell produktivitet användes personalkostnader, avskrivningar och 

övriga kostnader. Oavsett om överförd energi eller antal abonnemang användes som 

prestationsvariabler visades samma övergripande bild. Alla diagrammen uppvisade en 

stigande trend, vilket indikerar att ju mer kundtäta områden bolagen befinner sig i desto bättre 
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utnyttjar de sina resurser, se Bilaga 6. Vilket kan förklaras genom att det finns en trend mellan 

kundtäthet och produktivitet. Vilket ledet till att ovanstående bild faller sig naturligt.   

4.2.3 RESURSFÖRDELNING 

Vi studerade sambandet mellan kundtäthet och hur användningen av resurser fördelades. För 

att undersöka detta valdes att procentuellt beräkna hur stor del av bolagets kostnader som 

bestod av personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader, se Bilaga 7. Det som går att 

utläsa ifrån diagrammet är att det inte finns något tydligt samband mellan resursanvändandet 

och kundtätheten. Vid en jämförelse mellan polynomlinjen för avskrivningar och 

polynomlinjen för personalkostnader kan det utläsas att personalkostnaderna håller en relativt 

jämn nivå med en liten nedgång för de mest kundtäta bolagen. Medan avskrivningarna är 

aningen högre för de mest kundtäta bolagen.  

4.2.4 REGRESSIONSANALYS  

Vid studerande av regressionsanalysen, se Bilaga 4, så uppvisade den ett relativt tydligt 

samband mellan produktivitet och kundtäthet. Vid alla fall utom ett är det minst 90 procent 

säkerhetsställt att Y, produktivitet, är beroende av X, kundtäthet. I fallet detta inte stämmer 

rör landsbygd överförd energi, som vi nämnt tidigare uppvisade denna kategori en större 

variationer vilket nu även styrks av regressionsanalysen. R²-värdet ligger på cirka 0,3 när vi 

använder påverkningsbara kostnader som resursvariabel. Vilket innebär ett relativt högt 

samband. Inga multipla regressionsanalyser kommer nämnas i texten eftersom det intressant 

var att mäta om samband fanns mellan omsättning och kundtäthet och eftersom omsättning 

har låga sambandsvärden, ger en multipel regressionsanalys inga nya siffror.   

4.2.5 MÖJLIGA ORSAKER TILL PRODUKTIVITETSMÖNSTRET 

Undersökningen i Peru (Pérez-Reyes, & Tovar, 2009) kommer fram till att bolag med mindre 

kundtäthet är mindre produktiva, vilket även framkom i vår undersökning. En orsak till att 

bolagen i tätorter är mer produktiva än de i glesare orter kan förklaras genom att bolagen som 

har mycket kunder på liten yta kan öka outputen i större takt än inputen. 

Produktivitetsförbättringar kan åstadkommas genom fem olika relationer, se 3.6 Produktivitet. 

Elnätsbolagen kan inte påverka sin output varför alla dessa inte går att använda för att öka 

produktiviteten för bolagen. Det bolagen kan göra för att öka sin produktivitet är att minska 

sin input, och bolag som befinner sig i kundtäta områden behöver inte lika mycket input för 

samma mängd output som bolag i glesare regioner behöver. Detta beror till exempel på att 

nätlängden mellan abonnenterna är lägre och därför blir inte kostnaderna lika stora för 

ytterligare en abonnent.     

För att öka produktiviteten måste förluster och slöseri elimineras, och det är troligt att bolag 

som befinner sig i kundtäta områden har mindre av detta. Dessa bolag får ut mer pengar för 

varje ledningslängd då de har fler kunder som betalar nätavgifter. Dessutom blir det inte lika 

mycket slöseri i kapital och i tid som då leder till mindre kostnader, eftersom de har mindre 

ledningslängd att underhålla per abonnemang.      
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4.3 PRODUKTIVITETSORDNING 

4.3.1 ANDEL LÅGSPÄNNINGSENERGI  

Det var av intresse att se om produktiviteten hade något samband med andelen överförd 

lågspänningsenergi, se Diagram 4.7. När bolagen sorterades i produktivitetsordning, överförd 

energi, framkom en tydlig trend som visar att bolagen som är mer produktiva för över en 

mindre andel lågspänningsenergi.  

Trenden som framkommer visar att bolagen som är mest produktiva för över en mindre andel 

lågspänningsenergi. Detta kan bero på att bolag som för över mycket högspänningsenergi får 

en lägre kostnad per kund eftersom stora mängder el levereras till en enskild kund. Vilket 

även John E. och Kwoka Jr. (2005) framför i sin undersökning från USA. De menar att 

elnätets kostnader blir mindre då exempelvis färre transformatorer behövs. Blir kostnaderna 

mindre, påverkas produktiviteten positivt. Vid studerandet av produktivitetsordning, antal 

abonnemang, framkommer inte samma tydliga trend. Det beror på att alla bolag, procentuellt, 

nästan bara har lågspänningsabonnenter. Vilket gör att nästan alla bolag hamnar på samma 

värden, se Bilaga 8. Detta stärks även av regressionsanalysen, där studerandet av överförd 

lågspänningsenergi visar ett säkerhetsställt samband, medan andel lågspänningsabonnemang 

inte gör det.  

Diagram 4.7 Andelen överförd lågspänningsenergi (produktivitetsordning). 

4.3.2 RESURSFÖRDELNING 

Vi har även studerat andelen av kostnaderna om bolagen befinner sig i produktivitetsordning, 

det enda sambandet som går att utläsa från dessa beräkningar är att bolag med en högre 

produktvitet har en högre andel avskrivningar. Detta styrker resonemanget som framförts om 

att dessa bolag har möjlighet att investera i rätt resurser som kan öka produktiviteten.  
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4.3.3 MEST & MINST PRODUKTIVA BOLAGEN 

För att få en sammanfattande bild över vad som kan påverka produktiviteten har de tio mest 

produktiva och minst produktiva bolagen infogats i en tabell för att se om det finns specifika 

faktorer som sticker ut. Vi började med att studera hur produktiviteten såg ut vid överförd 

energi.  

Tabell 4.1 Mest produktiva, överförd energi. 

 
 

Tabell 4.2 Minst produktiva, överförd energi. 

 
I Tabell 4.2 ska förtydligas att placering enligt antal abonnemang utgår ifrån minst produktiv. 

(Ju lägre siffra, desto mindre produktiv är bolaget) 
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Sedan studerades produktiviteten enligt antal abonnemang: 

Tabell 4.3 Mest produktiva, antal abonnemang. 

 
 

Tabell 4.4 Minst produktiva, antal abonnemang. 

 
I Tabell 4.4 ska förtydligas att placering enligt överförd energi utgår ifrån minst produktiv. (Ju 

lägre siffra, desto mindre produktiv är bolaget) 

Det framkommer tydligt att tätortsbolag representerar de mest produktiva bolagen, medan 

landsbygdsbolag finns representerade bland de minst produktiva. Detta är även något som 

styrks av diagrammen, där det finns ett tydligt samband mellan produktivitet och kundtäthet. 

Vid en jämförelse av omsättningen finns både små- och mikrobolag representerad i båda 
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tabellerna, vilket indikerar att det inte finns något tydligt samband mellan omsättning och 

produktivitet. Enligt tidigare analyser som dragits är vi av den uppfattningen att det är snarare 

kundtäthet som har mest påverkan på produktiviteten än omsättningen. Även andelen 

överförd lågspänning verkar ha en roll vid studerandet av överförd energi som 

prestationsvariabel.  

Tabellerna skiljer sig emellan om vi utgår från överförd energi eller antal abonnemang på så 

vis att det inte är samma bolag som nämns i tabellerna. Ett bolag som exempelvis ligger i 

botten på den ena tabellen men i toppen i den andra kan, trots bottenresultatet, i sin helhet 

vara ett produktivt bolag. Detta på grund av att nyckeltalen mäter olika förutsättningar och 

därför inte blir jämförbara. En förklaring till hur Öresundskraft Nordvästra Skåne AB, 

Vaggeryd Kommuns Elverk och LKAB Nät AB kan befinna sig på topp tio vid studerandet av 

överförd energi, men har mycket sämre produktivitet vid studerandet av antal abonnemang 

har att göra med att de har få abonnemang, men överför mycket energi. Vilket innebär att 

produktiviteten blir väldigt låg vid bara ett studerande av antal abonnemang. Därför är det 

viktigt att vid studerandet av produktivitet att inte låsa sig fast vid ett nyckeltal utan studera 

olika synvinklar. Tabellerna är dock relativt lika, speciellt när det kommer till de minst 

produktiva bolagen. Detta kan bero på att de minst produktiva bolagen ofta befinner sig i 

landsbygdsområden och många av dem överför mest lågspänningsenergi.  
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5. SLUTSATS  

De slutsatser som går att dra ifrån undersökningen är att det finns produktivitets skillnader hos 

bolagen. En faktor som verkar ha lite betydelse är omsättningen. Vid studerandet av 

omsättnings påverkan på produktiviteten är R²-värdena låga, se tabell 5.5.  

Tabell 5.5 Omsättningens påverkan på produktiviteten. 

 

Nyckeltalen som använts visar en uppgång i produktiviteten hos små- och mellanbolagen. Det 

tydligaste sambandet mellan produktivitet och omsättning kan utläsas hos mellanbolagen. Där 

finns de högsta R²-värdena, se tabell 5.5. När bolagen når de omsättningarna får de större 

möjlighet att investera i rätt resurser som påverkar produktiviteten positivt. När elnätsbolagen 

uppnår en omsättning som finns hos små- och mellanbolag får de samma förutsättningar och 

konstant skalavkastning uppstår. Det gör att produktiviteten inte får något starkt samband med 

omsättningen. Vilket även styrks av undersökningen gjord av Tovar, Ramos-Real, & 

Fagundes de Almedia (2010). De kan inte utläsa något klart samband mellan stordriftsfördelar 

och produktivitet dock verkar mindre bolag ha en ökad skalavkastning, vilket stämmer in på 

vår bild.  

Vid fokusering på den partiella produktivitetens samband med omsättningen kan utläsas att 

vid studerandet av överförd energi är det avskrivningar som uppvisar det högsta R²- värdet, 

medan vid studerandet av antal abonnemang är det personalkostnader som uppvisar det högsta 

R²-värdet, se tabell 5.5. Dock uppvisar båda ett lågt R²-värde vilket indikerar att inget tydligt 

samband finns.    

Det finns ett tydligare samband mellan kundtäthet och produktivitet, bolag som befinner sig i 

kundtäta områden är mer produktiva än de som befinner sig i glesare regioner. Här ligger R²-

värdena på 0,310 och 0,353, se tabell 5.6. De tydligaste R²-värdena finns i kategorin tätort. 

Liknande resultat framkommer i undersökningen gjort av Pérez-Reyes & Tovar (2009), de 

kommer fram till att bolag med högre kundtäthet är mer produktiva. En orsak till att bolagen i 

tätorter är mer produktiva än de i glesare orter kan förklaras genom att bolagen som har 

mycket kunder på liten yta kan öka outputen i större takt än inputen. 
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Tabell 5.6 Kundtäthetens påverkan på produktiviteten. 

 

Vid fokusering på den partiella produktivitetens samband med kundtätheten kan utläsas att det 

högsta R²- värdet finns vid övriga kostnader. Det kan bero på att övriga kostnader består 

mycket av underhållskostnader. Är bolaget kundtät bli dessa kostnader lägre per kund, och ett 

samband uppstår.  

Även andelen överförd lågspänningsenergi verkar ha viss betydelse på produktiviteten. Här 

uppkommer R²-värden på 0,214 och 0,126, se tabell 5.7. Även John E. och Kwoka Jr. (2005) 

kommer i sin undersökning från USA fram till att överförd lågspänning påverkar 

produktiviteten. De menar att elnätsföretag som överför mer högspänningsenergi får relativt 

mindre kostnader då exempelvis färre transformatorer behövs. Blir kostnaderna mindre, 

påverkas produktiviteten positivt.  

Tabell 5.7 Andelen överförd lågspänningsenergins påverkan på produktiviteten. 
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6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Vi kan inte utläsa något tydligt samband mellan produktivitet och omsättning. Vilket kan bero 

på att alla bolagen har relativ hög omsättning. Det gör att de flesta bolagen har möjlighet att 

utnyttja sina resurser på ett bra sätt och har råd att investera i produktiva resurser. Vilket leder 

till att det inte finns något tydligt mönster mellan produktiviteten och omsättningen.  

Som vi har visat finns ett samband mellan kundtäthet och produktivitet. Bolag som verkar i 

kundtäta områden är mer produktiva än de som verkar i mindre kundtäta områden. Vi tror det 

kan bero på att om bolaget har mer kunder per ledningslängd bli kostnaderna inte lika stora 

för varje kund, och därför blir mer produktiva. Som det ser ut idag får ett elnätsbolag inte ta ut 

olika avgifter beroende på var kunden befinner sig i nätområdet. Vilket gör att kunderna i 

tätorter får betala ett högre pris om bolaget har många kunder i glesbygd. Skulle däremot 

elnätsbolaget bara verka i glesbygder kommer troligtvis ett högre elnätspris att falla på 

glesbygden, eftersom det inte finns lika många kunder att slå ut kostnaderna på. 

Konsekvenser som skulle kunna framkomma av detta är att glesbygdsområden urholkas.  

Det uppkommer även ett mönster mellan andelen överförd lågspänningsenergi och 

produktivitet. Överför bolaget mer lågspänning är de oftast mindre produktiva än de som för 

över mindre lågspänning. Vi anser att det här kan bero på att om elnätsbolaget överför en stor 

andel högspänningsenergi har de troligtvis stora industrikunder som använder mycket energi, 

men inte orsakar stora kostnader. På grund av att till exempel färre transformatorer behövs. 

Konsekvenser av detta är att kunder som bor på områden med mycket industrier kan få ett 

lägre elnätspris medan elnätsbolag som verkar där det inte finns industrier måste ta ut ett 

högre elnätspris för att täcka sina kostnader.    

Elnätsmarknaden befinner sig som sagt på en reglerad monopolmarknad och det uppkommer 

funderingar om marknaden kanske fungerar mindre effektivt än marknader med konkurrens. 

År 2004 (Veiderpass, 2004a, Veiderpass, 2004b) gjordes en undersökning som kom fram till 

att elnätsmarknaden efter elmarknadsavregleringen gått framåt i produktivitet, medan samma 

tydliga trend inte framkom på elmarknaden. Vilket indikerar att fri konkurrens kanske inte 

alltid är optimalt när produktivitet studeras. Elmarknaden går mot flera större bolag vilket gör 

att de mindre bolagen urholkas och möjligtvis är elmarknaden på väg mot ett oligopol som i 

våra ögon kanske inte är bättre än ett reglerat monopol. Tack vare att elnätsmarknaden 

granskas har de krav på sig att de måste öka sin produktivitet och inte hålla sig på samma nivå 

år efter år och att denna granskning fungerar stärks av undersökningen som nämns ovan. 

Dessutom är det ohållbart att göra elnätsmarknaden fri för konkurrens eftersom det inte anses 

vara samhällsekonomiskt effektivt att ha parallella nät. Om marknaden skulle göras fri finns 

stora risker att det ändå inte kommer komma in nya bolag på marknaden, och då kan de som 

är etablerade fortsätta sin verksamhet utan samma tydliga granskning. Vilket skulle kunna 

leda till en sämre produktivitetsutveckling.     

Total produktivitet kan vara svår att mäta och förstå, framförallt för att olika input har olika 

enheter som måste sammankopplas. Total produktivitet är en användbar metod när det bara 

finns en produkt, varför den passade undersökningen bra eftersom elnätsbolagen endast har en 

produkt. Vid beräkning av partiella produktivitetsmått är det viktigt att inte överskatta det 
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enskilda resultatet, eftersom resurserna oftast är i samspel med varandra. Vilket innebär att en 

minskning i en input kan leda till en ökning i en annan input, och produktiviteten kanske blir 

sämre än innan. Med det vill vi säga att även om vi fick indikationer att bolag med hög 

produktivitet använder sig av stor andel kapital så behöver inte kapital generellt vara 

lösningen till bättre produktivitet, utan produktiviteten påverkas av bolagets alla 

förutsättningar.  

I vår undersökning har resultatet varierat mycket mellan de olika bolagen och tydliga trender 

har varit svåra att se. Exempelvis har bolag med liknande omsättningar haft varierad 

produktivitet. Detta beror på att produktivitet är så pass komplext att det inte går att förklara 

med endast en eller ett fåtal variabler, utan olika bolag påverkas av olika faktorer. Många 

olika påverkande variabler har tidigare berörts i uppsatsen. En variabel som tidigare inte 

nämnts, men som vi tror kan ha påverkan på produktiviteten är möjligheten att investera i ny 

teknologi. Ta till exempel ett elnätsbolag som investerat i ny teknologi och som har samma 

omsättning som ett annat bolag med äldre teknologi, men som är brukbar och inte försvarbart 

att byta ut rent ekonomiskt. Varför det senare bolaget kan uppvisa en lägre produktivitet.  

Att mäta produktiviteten kan vara bra för att få bolaget att använda sig av ett mer långsiktigt 

synsätt, eftersom bolaget kan se var de ska flytta sina resurser för att få bästa 

förbättringsåtgärderna. Det kan även underlätta styrning, utvärdering och planering. I vårt fall 

kan de resultat vi kom fram till underlätta för de som är intresserade av att se vilka skillnader 

som finns mellan produktiviteten hos elnätsbolagen och på så vis användas vid utvärdering 

och planering vid en noggrannare granskning av till exempel enskilda bolag eller 

bolagsgrupper.  

Vi vill poängtera att vi har studerat produktiviteten ur vår synvinkel, med nyckeltal som vi 

själva har framställt utifrån våra förutsättningar. Vi valde att studera om omsättning och 

kundtäthet påverkar produktiviteten och under dessa antaganden gäller att produktiviteten 

påverkas framförallt av kundtäthet och till viss del av andel överförd lågspänningsenergi. Som 

vi har sett i litteraturen kan produktiviteten räknas ut på olika sätt, vår undersökning använder 

sig av ett av dem. 

Vi vill även förtydliga att vi studerat en ögonblicksbild över bolagens produktivitet, vilket kan 

medföra att bolag som det specifika året har haft höga kostnader av någon anledning får en 

sämre produktivitet än övriga. Uppsatsen är inte till för att peka ut enskilda bolag utan för att 

se vilka skillnader som finns i produktiviteten och om det finns faktorer som påverkar den.  

6.1 FORTSATTA STUDIER 

Som förslag till fortsatta studier är att studera endast en grupp av bolag, till exempel 

småbolag, för att kunna studera de mer i detalj över vad som påverkar deras produktivitet. 

Detta skulle kunna genomföras med en mer djupgående undersökning, där till exempel 

produktiviteten kan studeras genom intervjuer där fokus ligger på bolagens mål och visioner.   
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BILAGA 1 - ORDFÖRKLARING 

 Angränsande nät 

Region- och stamnät. 

 Avbrott 

Ett avbrott definieras som när en innehavare av abonnemang i uttagspunkts elektriska 

anläggning är helt eller delvis spänningslös längre än tre minuter och det är inte 

orsakat av fel i användarens anläggning. 

 Avbrottsfrekvens 

Avbrottsfrekvens beräknas som summa antal abonnemang i uttagspunkt som har haft 

avbrott dividerat med totalt antal abonnemang i uttagspunkt. 

 Högspänning  

Samtliga spänningsnivåer som överstiger 1000 volt.  

 Inmatningspunkt 

Den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i ett schablonberäkningsområde 

respektive ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller 

stamledning).  

 Koncessionsområde 

Geografiskt område där ett elnätsbolag ansvarar för elnätets skötsel och funktion. 

 Lågspänning 

Spänning som nominellt uppgår till högst 1000 volt växelspänning mellan fasledare. 

 MWh 

Megawattimme. Ett mått på överförd energi.    

 Nätstation 

Station för omvandling från högspänning till lågspänning. 

 Transformator  

Anordning för att förändra växelströmmens spänning, till exempel från högspänning 

till lågspänning. 

 Transitering 

Överföringen av el 

 Uttagspunkt  

Med uttagspunkt avser den punkt där el tas ut för konsumtion. 

 Överliggande nät 

Region- och stamnät. 
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BILAGA 2 – JÄMFÖRANDE MÅTT, OMSÄTTNING 
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BILAGA 3- PARTIELL PRODUKTIVITET, BOLAGEN I OMSÄTTNINGSORDNING 
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BILAGA 4 - REGRESSIONSANALYS 
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BILAGA 5 – JÄMFÖRANDE MÅTT, KUNDTÄTHET 
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BILAGA 6 - PARTIELL PRODUKTIVITET, BOLAGEN SORTERADE EFTER KUNDTÄTHET 
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BILAGA 7 – ANDELEN AV KOSTNADERNA 
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BILAGA 8 – ANDELEN ÖVERFÖRD LÅGSPÄNNINGSENERGI 


