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0

Allmänna uppgifter

0.1
Energi

Ämnesområde

0.2
Statistikområde
Prisutvecklingen inom energiområdet
0.3
SOS-klassificering
Statistiken ingår i Sveriges officiellas statistik (SOS).

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning (2001:100)
om den officiella statistiken.
0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation Energimyndigheten
Postadress

Box 310, 631 04 Eskilstuna

Kontaktperson

Johan Harrysson

Telefon

016 – 544 22 83

E-post

fornamn.efternamn@energimyndigheten.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Andres Quinones

Telefon

010 – 479 68 65

E-post

fornamn.efternamn@scb.se

0.6
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99) och förordningen (SFS 2001:100) om
den officiella statistiken samt Energimyndighetens (STEM:s)
föreskrifter (STEMFS 2008:1).
0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av
statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags
sekretessbelagda uppgifter i den offentliggjorda statistiken,
säkerställs att de inte kan röjas varken direkt eller indirekt.
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller
reglerna i Personuppgiftslag (1998:204). För statistik finns också
särskilda regler för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99)
om den officiella statistiken och Förordning (2001:100).
0.8
Gallringsföreskrifter
Formulär med primäruppgifter tillhörande statistiska
undersökningar inom energiområdet gallras med stöd av
Riksarkivets föreskrift RA-MS 2015:57, 1 år efter att respektive
undersökning har avslutats och under förutsättning att
uppgifterna bevaras i slutliga observationsregister.
Ingen gallring av mikrodata har skett sedan undersökningarna
inleddes 1996.
0.9
EU-reglering
Statistiken är inte EU-reglerad.
0.10
Syfte och historik
Statistiken skall belysa nivån på och utvecklingen av elhandelsoch elnätpriser för olika kategorier av användare. Statistiken
skall även belysa fördelningen av avtal per avtalstyp samt
andelen omförhandlade avtal. Statistiken möjliggör jämförelser
avseende ovan nämnda variabler mellan Sveriges elområden
och riket.
SCB genomför undersökningen på uppdrag av
Energimyndigheten, som sedan 1998 är ansvarig myndighet för
den officiella statistiken inom energiområdet. Statistiken
framställdes av SCB första gången 1996 på uppdrag av Näringsoch teknikutvecklingsverket (NUTEK) innan ansvaret gick över
till Energimyndigheten.
Undersökningen genomfördes årligen genom direktinsamling
från bolagen under perioden 1996-2003. Fr.o.m. april 2004
genomförs undersökningen månatligen. Sedan april 2013 har
elhandelspriserna hämtats från Energimarknadsinspektionens
(Ei:s) webbtjänst Elpriskollen.
0.11
Statistikanvändning
Statistiken används av elkonsumenter och elhandelsbolag samt
företrädare för dessa. Undersökningen utgör underlag för
jämförelser mellan olika elhandelsprisavtal och
förbrukarkategorier, samt fördelningen mellan olika elavtal,
mellan Sveriges fyra elområden. Då det finns en tidsserie med
månatliga priser sedan april 2004 kan jämförelser även göras
över tid.
0.12
Upplägg och genomförande
Undersökningen avser att täcka hela marknaden och objekten i
rampopulationen totalundersöks. Uppgifter om elhandelspriser
hämtas månatligen från Elpriskollen där priserna är fördelade
på elprisområde, avtalstyp samt förbrukarkategori (typkund).
Elpriskollen följer kontinuerligt elhandelsmarknadens priser.
Statistiken avser ett medelvärde av de elhandelspriser som
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leverantörerna erbjudit sina kunder under en månad.
Redovisningen SCB skickar varje månad ut ett frågeformulär
till elhandelsföretagen som ingår i Elpriskollens undersökning,
där uppgifter om antal avtal fördelat på avtalstyp samt
elprisområde efterfrågas. Även uppgifter om antal
omförhandlade avtal, (avser ett nytecknat avtal som för en
konsument ersätter ett redan existerande avtal hos samma
elhandelsföretag), tas upp i enkäten fördelat på
förbrukarkategori. Referensmånaden avser antal avtal den 1:a i
månaden, omförhandlade avtal hela föregående månad.
Vad gäller elnätpriser får SCB årligen en fil med samtliga
elnätbolags priser från EI. Priserna avser den 1:a januari varje
år. SCB beräknar därefter ett medelpris.
Till och med mars 2013 samlade SCB även in uppgifter om
elhandelspriser, men från och med april 2013 samlar SCB in
enbart avtalsfördelningen och antal omförhandlade avtal. Från
och med april 2013 redovisas både elpriser och avtal uppdelade
på fyra elområden.
0.13
Internationell rapportering
Ingen internationell rapportering görs.
0.14
Planerade förändringar i kommande
undersökningar
Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar.

1

Innehållsöversikt

Undersökningen är en totalundersökning av dels
nätkoncessionsinnehavare (innehavare av
starkströmsledningar)som bedriver nätverksamhet i form av
lokala nät, dels övriga företag som bedriver handel med el över
hela landet. SCB undersöker variablerna antal avtal samt
omförhandlade avtal via webbenkät på månadsbasis. Data över
elnätpriser samt elhandelspriser avseende avtalen rörligt avtal,
avtal om fast pris (1,2 och 3 år), samt anvisat avtal fås årligen
respektive månatligen från Energimarknadsinspektionens (Ei).
1.1

Undersökta populationer och variabler

Undersökt population
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2016

Elnätpris

1.2

Redovisade populationer och storheter

Redovisad
population

Indelning i
Redovisad
redovisnings- storhet
grupper

Elhandlare

Förbrukarkategori per
elområde

År

Redovisad Statistiskt Måttstorhets
mått
enhet
referenstid

Pris per
Månad
avtalstyp
(anvisat avtal,
avtal om
rörligt pris,
avtal om fast
pris 1,2 och 3
år)

Medelvärde,
oviktat

Öre/k
Wh,
inkl.
elcertif
ikatpris,
exkl.
skatter

Elhandlare Avtalstyp
Andelen avtal Månad
per elområde per avtalstyp
(anvisat avtal,
avtal om
rörligt pris,
avtal om fast
pris 1,2 och 3
år)

Andel

Procen
t

Elhandlare Förbrukarkategori per
elområde

Andelen
Månad
omförhandlad
e avtal av
totalt antal
avtal

Andel

Procen
t

Elnätbolag Förbrukarkategori

Elnätpris

Viktat
och
oviktat
medelvär
de

Öre/k
Wh,
exkl.
skatter

År

1.3
Utflöden: statistik och mikrodata
Undersökningens resultat publiceras månatligen på SCB:s
webbplats www.scb.se/EN0301.
Publiceringen består av tabeller samt en Excel-fil med tidsserier
och görs runt den 23:e varje månad, och avser då priser för
föregående månad.
Dessutom ingår uppgifter om både elhandelspriser, nätpriser
och avtalsfördelning från denna undersökning fr.o.m. 2007 i ett
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statistiskt meddelande, EN24 Prisutveckling på energi samt
elleverantörsbyten, som publiceras kvartalsvis.
Det förekommer att publicerad statistik behöver korrigeras om
information tillkommer eller om fel upptäcks efter det att
statistikuppgifterna redovisas första gången. För att en
korrigering ska genomföras ska felet bedömas vara av det slag
att det har betydande inverkan på statistikens resultat.
Upplysning om reviderade alternativt korrigerade uppgifter
publiceras i anslutning till berörda tabeller samt via statistiskt
meddelande på www.scb.se/EN0301.
1.4
Dokumentation och metadata
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK).
Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av
statistiken (BaS).
Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus).
Dokumentationerna finns publicerade på
SCB:s webbplats, www.scb.se/en0301

2

Uppgiftsinsamling

Prisuppgifter för elavtal från samtliga elhandelsföretag fås från
Energimarknadsinspektionens (EI) och samlas in till
Elpriskollen. Elnätpriser fås också från EI. Uppgifterna för antal
avtal och omförhandlade avtal insamlas av SCB via en
webbenkät från elhandelsföretagen.
2.1
Ram
Undersökningens urvalsram består av samtliga
nätkoncessionsinnehavare (innehavare av
starkströmsledningar) som bedriver nätverksamhet i form av
lokala nät samt elhandelsföretag som bedriver handel med el
över hela landet. Undersökningsramen bestäms av EI och
består av ca 140 elhandelsföretag och 160 elnätföretag.
Ramtäckningen är enligt EI god.
2.2
Urval
Inget urval dras, samtliga objekt ingår i statistiken.
2.3
Mätinstrument
SCB:s insamling av uppgifter från elhandlare sker via ett
elektroniskt frågeformulär, se bilaga 2, som kräver ett särskilt
användarnamn och lösenord vid inloggning, vilket skyddar
uppgiftslämnandet. Introduktionsbrev med
inloggningsuppgifter som skickas ut till uppgiftslämnarna finns
i bilaga 1.
Inloggningsuppgifterna byts ut varje år. Frågeformuläret har
inbyggda blankettkontroller för att minska osäkerheten. Har
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inte uppgiftslämnarna svarat efter sista svarsdagen skickas det
även ut ett påminnelsebrev, se bilaga 3.
2.4
Insamling
Ett frågeformulär skickas ut till ”Energiansvarig” på
elhandelsföretaget första vardagen i respektive
insamlingsmånad. Sista svarsdatum är ställt till ca 20 dagar
efter månadens slut. Inkomna blanketter kompletteras via
telefon med uppgiftslämnaren om blanketten är ofullständig.
En påminnelse skickas ut till de uppgiftslämnare som inte
besvarat enkäten vid kommande månadsskifte. De
uppgiftslämnare som trots skriftlig påminnelse inte besvarat
enkäten påminns slutligen via telefon. I det fall där
uppgiftslämnaren redovisat uppgifter som avsevärt skiljer sig
från övriga uppgiftslämnare görs en återkontakt. Om
uppgiftslämnaren inte är kontaktbar tas uppgiften i regel inte
med i resultatet.
Det slutliga bortfallet har under åren normalt varierat mellan 3
och 6 procent.
2.5
Databeredning
Svaren från webbformulären läses in automatiskt i SCB:s
databas. Uppgifter sammanställs och genomgår i samband med
detta logiska kontroller och rimlighetskontroller. Kontroller
görs exempelvis mot tidigare lämnade uppgifter samt gentemot
utvecklingen på elbörsen. Vid problem kontaktas
uppgiftslämnaren för kompletterande uppgifter. Indata om
elhandelspriser genomgår ingen granskning, utan kvalitén på
uppgifterna bedöms vara god.

3

Statistisk bearbetning: antaganden
och
beräkningsformler

Prisundersökningen är en totalundersökning, där företagen
själva rapporterar in priser till Elpriskollen hos
Energimarknadsinspektionens (Ei). Elpriskollen avser endast
priser för elhandelsavtal riktade till konsumenter (hushåll). För
att beräkna elhandelspriser för förbrukarkategorierna
Näringsverksamhet samt Småindustri görs antagandet att dessa
erbjuds samma elpriser som konsumenter, men att de har en
högre årsförbrukning av el.
Statistiken över elhandelspriser avser ett oviktat medelvärde
per elområde av de elhandelspriser som elhandelsföretagen
erbjudit sina kunder. Redovisningen avser löpande priser och
är exklusive skatter. De fasta årsavgifter som förekommer har
räknats om för fyra förbrukarkategorier efter kalkylerad
årsförbrukning till öre per kilowattimme. Detta är hopslaget
med det rörliga pris i öre/kWh, som elleverantören tar för elen
som säljs. Priserna är aritmetiska, dvs. alla avtal har samma
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vikt, och avser den 15e i varje månad. Det rörliga medelpriset
redovisas av bolagen som det genomsnittliga spotpriset för en
månad inkl. samtliga pålägg.
Som medelpris för elhandelspriserna för hela Sverige används
fr.o.m. andra kvartalet 2013 de beräknade medelvärdena för
elområde SE3. I detta område återfinns två tredjedelar av
landets 5,3 miljoner uttagspunkter och priserna har visat sig
ligga nära ett vägt medelpris för hela Sverige.
Felkällor är om företagen av misstag rapporterar fel priser,
vilket är svårt att bedöma om felet inte är uppenbart.
Elpriskollen gör dock löpande kontroller och kvalitén på indata
bedöms som god. Logiska kontroller görs också vad det gäller
företagens inrapporterade uppgifter av avtal, och uppenbara fel
rättas. Partiellt bortfall kan också förekomma i data om
elhandelspriser som fås från EI. De rörliga priserna ändras
kontinuerligt, och elhandelsbolagen är ålagda att månatligen
rapportera in ett genomsnittligt rörligt pris för föregående
månad. Görs inte detta senast den 10e varje månad tas der
rörliga avtalet bort från Elpriskollen, och kommer således inte
heller med i datafilen som SCB tillhandahåller. Samma gäller
inte för övriga priser, då bolagen är ålagda att rapportera dessa
när de ändras. Görs ingen rapportering antas priserna vara
oförändrade.
Samma ram som EI har används i SCB:s undersökning av antal
avtal och omförhandlade avtal. Ramtäckningen är enligt EI god,
så några betydande täckningsbrister finns inte. Inga
variansberäkningar görs.
Bortfallet i SCB:s insamling av antal avtal och omförhandlade
avtal har under 2016 varierat mellan 3-7 %. Partiellt bortfall av
uppgifter om antal avtal imputeras i de fall uppgifter finns för
närmast föregående månad. För övrigt imputeras inga
uppgifter.
Vad gäller elnätpriser får SCB årligen en fil med samtliga
elnätbolags priser från EI. Priserna avser den 1:a januari varje
år. SCB beräknar därefter ett medelpris. Medelvärdena t.o.m.
2014 är aritmetiska, dvs. inte viktade med företagens
marknadsandelar. Fr.o.m. 2015 har medelpriset viktats med
hjälp av antalet uttagspunkter för varje nätbolag och
förbrukarkategori. För att behålla en lång tidsserie redovisas
även de oviktade nätpriserna. Detta eftersom
metodförändringen har påverkan på resultatet och påverkar
jämförelsen med tidigare års medelpriser

4

Slutliga observationsregister

4.1
Produktionsversioner
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av
nedanstående slutliga observationsregister beskrivits.
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Statistikens slutliga observationsregister
Register
Priser på elenergi

Registervariant
Priser på elenergi

Registerversion
2016:1

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler
och värdemängder m.m. Dokumentationen finns
på www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen
på Register, Registervariant och Registerversion som finns
angivna i ovanstående tablå.
4.2
Arkiveringsversioner
Samma som produktionsversionerna i avsnitt 4.1.
4.3
Erfarenheter från denna
undersökningsomgång
Inga särskilda erfarenheter finns från denna
undersökningsomgång. Arbetet har gått helt enligt plan.
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Bilaga 3 Påminnelsebrev

Påminnelsebrev (sida 2 av 2)
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