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1. Förord

det skulle bli valfrihet, men det blev fyra storföretag. Det skulle bli 
billigare, men blev högre vinster. Det skulle bli effektivare, men det blev 
farligare. Konsekvenserna av den avreglering som skett av elmarknaden 
har blivit långt större än vad vi befarade.

De som drabbats hårdast hittills är arbetare. Elektriker. De som rest 
hit som billig arbetskraft åt en leverantör som vunnit en upphandling på 
lägst pris, och de som arbetar på relativt trygga jobb för avtalsanslutna 
företag. Kostnadsjakten har satt spår, i form av eftersatt service, under-
håll och reparationer, i form av billigast möjliga materiel och utrustning.

elmarknaden handlar konkret om liv och död. Arbetare mister livet  
i skylifts, uppe i stolpar och på kraftvärmeverken. Flera om året.

Det gäller också samhället i stort. När elsäkerheten brister riskerar 
människor att dö i sina bostäder, i trafiken och på arbetsplatserna. 

Men är det någon som tänkt på konsekvenserna för rikets säkerhet? 
Skulle det ske ett terrorattentat riktat mot strömförsörjningen, vem är 
det då som ansvarar för reservkraftverken? Hur håller vi igång strömför-
sörjningen till flygplatser, sjukhus och viktiga datasystem? Innan avreg-
leringen var det enklare att svara på. Idag finns ansvar outsourcat i långa 
entreprenörskedjor. Säkerhet på arbetsplatsen, elsäkerhet och samhällets 
möjlighet att skydda sig mot yttre och inre hot blev outsourcat på köpet. 

för dem som förlorat livet i de senaste årens dödsolyckor är det redan 
för sent, men samhällets möjlighet att skapa en fungerande elmarknad, 
en fungerande arbetsmarknad och säkra strömförsörjningen mot terror, 
finns det fortfarande tid till, om våra politiker är beredda att lyssna,  
diskutera och rätta till det som blivit fel.

Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet
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2. Inledning – allt skulle bli bättre 

avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet motiverades med 
att energibranschen skulle bli effektivare, elen billigare och att valfrihe-
ten skulle förbättras för konsumenten. Men vad har skett i realiteten? 
Och vilka har fått betala priset för avregleringen? 

I dag domineras energibranschen av de fyra jättarna Vattenfall, For-
tum, Eon och Ellevio. Samtidigt har det skett en ökad fragmentisering 
av marknaden, med outsourcing och långa kedjor av underleverantörer. 
Omstruktureringen av branschen har varit våldsam.

Energiföretagen driver en hänsynslös kostnadsjakt för att öka de egna 
vinsterna. I rask takt har nätbolagen avvecklat den egna personalen för 
att i stället outsourca service, underhåll och reparationer. Kostnads-
jakten får till konsekvens att lönerna pressas ner så långt det går, bland 
annat genom att använda »billiga« utländska entreprenörer och genom 
att endast använda billigast möjliga materiel och utrustning. 

Rationaliseringarna, neddragningar och vinstmaximeringen har 
drabbat arbetstagarna hårdast. Färre ska göra mer, de områden som 
ska servas har blivit större och övertidspressen har ökat för montö-
rerna. Samtidigt redovisar elbolagen återkommande miljardvinster. 
Det finns alltså pengar, men det används inte för att skapa trygghet 
för arbetstagarna eller för att skapa säkerhet och långsiktighet inom 
energibranschen. 

I rask takt har nätbolagen avvecklat den egna personalen för 
att i stället outsourca service, underhåll och reparationer.»
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De stora företagen i energibranschen har också systematiskt outsour-
cat verksamhet till egna dotterbolag. Det har gett möjlighet till avance-
rad skatteplanering, där det varit möjligt att flytta kostnaderna mellan 
företagen. Ofta har lånen och kostnaderna hamnat i de nya företagen 
som också gjort störst vinst, därigenom har beskattningen av vinsten 
kunnat minimeras.

I miljödiskussionen hävdas att det behövs ett relativt högt pris på el 
för att stimulera en omställning av energisektorn med mer grön el, men 
det bör i så fall ske genom en beskattning av elen och inte genom att 
elföretagen får ta ut skyhöga vinster. 

till det mest oroande hör de många olyckorna, flera med dödlig ut-
gång. Men energiföretagen nekar bestämt till att olyckorna kan hänga 
samman med ökad stress, mer ensamarbete och ökad övertid. I dag 
finns redovisade fall där montörer har haft upp till 60 beredskapstim-
mar per vecka och 50–60 timmar är inget ovanligt.

Systemet med underleverantörer som under en tidsbegränsad period 
får ansvar för underhåll och reparation har skapat en ökad otrygghet 
för de anställda. Efter att Infratek förlorade en upphandling 2013 står 
det klart att det inte är självklart att de anställda får följa med när en 
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ny entreprenör tar över verksamheten. Jobb som tidigare hörde till de 
tryggaste i Sverige har förvandlats till några av de mest otrygga.

Berättelserna är likadana över hela Kraft-Sverige. De senaste åren 
har det skett sju dödsfall av arbetare på grund av allvarliga olyckor. 
Marginalerna för misstag har blivit små. Personalen har blivit brickor i 
kostnadsjakten.

Men energiföretagen nekar bestämt till att olyckorna kan hänga 
samman med ökad stress, mer ensamarbete och ökad övertid.»
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3. Två döda arbetare

två arbetare döda. De hissas upp i en skylift och omkommer omedel-
bart efter att ha fått 30 000 volt genom kroppen. Deras uppdrag är att 
rusta upp Ellevios elnät i södra Dalarna, men ingen av arbetarna är an-
ställda av Ellevio. Ellevio har anlitat det tyska företaget Leonhard Weiss 
för att genomföra en utbyggnad, det tyska företaget har i sin tur anlitat 
ett dotterbolag som underleverantör. De två döda arbetarna är estniska 
medborgare. Uppdraget i Tyfors, mellan Fredriksberg och Lesjöfors, 
blir deras sista.

Till tidningen Elektrikern säger Jens Skans från Arbetsmiljöverket att 
det kommer att »ta lång tid innan vi vet vad som hände vid dödsolyck-
an«. Det är inte ovanligt att det tar ett till två år innan ärendet hamnar 
i domstolen och det är först då som utredningarna om vad som hände 
blir offentliga.

efter olyckan har ellevio sagt upp kontraktet med entreprenören 
Leonhard Weiss. Det är mycket ovanligt att sådana avtal sägs upp, men 
i detta fall menar Ellevio att leverantören brutit mot den fastslagna 
uppförandekoden.

Ellevio AB är ett svenskt företag som köpte Fortums elnät 2015. VD 
för Ellevio är Johan Lindhag, som deklarerat att det kommer att bli yt-
terligare »prishöjningar de närmaste åren«. Prishöjningarna behövs har 
styrelsen slagit fast, en av styrelseledamöterna är den tidigare moderata 
infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. 

Största ägare av Ellevio är Borealis Infrastructure Management, ett 
företag med huvudkontor i Toronto som i sin tur ägs av bland annat 
Kanadas största pensionsfond. En annan av ägarna är Folksam. Elek-
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trikerförbundet menar att det nu är hög tid för det folkrörelseägda 
försäkringsbolaget att ta ett större ägaransvar.

Döda arbetare, höjda elpriser och en avreglerad elmarknad. Hänger 
detta samman? Den frågan ska vi undersöka närmare.

den svenska elmarknaden avreglerades under 1990-talet. Det skedde i 
flera omgångar och handlade både om en avreglering och privatisering 
av produktionen av el samt av distributionen av el. Några hörnstenar i 
förändringen var särskilt omtumlande. Det handlar om bolagiseringen 
av Vattenfall 1992. Om den successiva försäljningen av kommunala 
elverk. Om öppningen av elnäten så att konsumenterna kunde handla 
av valfri leverantör. Om elmarknadsreformen 1996 som innebar att 
konkurrens infördes både vid produktion av el samt vid handel med el. 

Det officiella motivet för att avreglera elmarknaden var att det skulle 
leda till en mer effektiv drift och till lägre elpriser. Det blev exakt tvärt-
om. 

Visserligen sjönk elpriset direkt efter avregleringen, men det berodde 
på den rikliga nederbörden som gav billig el från vattenkraftverken. 
När den korta perioden var över steg priserna snabbt, för att sedan 
stiga ännu snabbare. Som högst var elpriserna 2010–2011, därefter har 
den stora produktionen av el pressat tillbaka priserna.

en som länge motsatte sig avregleringen var Socialdemokraternas då-
varande näringspolitiska talesperson Göran Persson. Han manade till 
kamp mot den »hårda kärnan av nyliberaler«. Men inom socialdemo-
kratin fanns olika uppfattningar om energipolitiken och när reformer-
na till sist beslutades var Socialdemokraterna med på tåget.

Förslaget om avreglering mötte inledningsvis också motstånd från 
de stora kraftbolagen. Det visade sig dock att kraftbolagen spelade ett 
dubbelspel. Samtidigt som bolagen kritiserade förslaget utåt började 
man att lägga om verksamheten för att bli dominerande aktörer efter 

Det officiella motivet för att avreglera elmarknaden var att det 
skulle leda till en mer effektiv drift och till lägre elpriser. »
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en avreglering. Redan under 1990-talets första fas hade flera av storbo-
lagen, däribland dåvarande Sydkraft och Graningeverken, börjat köpa 
upp kommunala elbolag. Genom att säkra en dominerande ställning på 
marknaden kunde storföretagen hålla uppe priserna och sätta den fria 
konkurrensen ur spel. Mönstret känns igen från avregleringar av vatten 
och el i många länder. Avregleringarna motiveras med att en fri kon-
kurrens ska pressa priserna, men det blir aldrig någon fri konkurrens, 
utan den nya privatiserade marknaden kommer att domineras av några 
få aktörer som har stora möjligheter att påverka prissättningen.

för kraftbolagen blev avregleringen en köpfest. De som var snabbt 
ute kunde kamma hem enorma vinster. De som framför allt fick betala 
notan var hushållskonsumenter och villaägare. 

I flera utredningar ställdes frågan om det borde ställas mer strikta 
krav vid företagsförvärv inom energibranschen för att motverka pris-
höjningarna. Men svaret blev nej. Motiveringen var att fler regler skulle 
öka risken för en oligopolisering. Konsekvensen blev oligopol ändå, 
men också en ohämmad prissättning.

En annan konsekvens av avregleringen blev en neddragning av anta-
let anställda montörer i energibranschen och alltmer desperata försök 
att pressa priserna, bland annat genom att använda billigast tänkbara 
materiel och genom att anlita utländska underleverantörer med billig 
arbetskraft.
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4. Fler dödsolyckor, svåra olyckor och 
allvarliga tillbud

varje olycka har ett specifikt händelseförlopp och orsakas av en rad 
faktorer. Det går aldrig att bevisa att en enskild olycka beror på en 
systemförändring, där krav på ökad vinst prioriteras på bekostnad av 
kvalitet, bra materiel och yrkeskunnande.

Möjligen går det att bevisa att det finns en samvariation mellan 
försämrade arbetsvillkor och flera olyckor under en längre tidsperiod. 
Men även det är svårt. Orsakssambanden är svåra att bevisa, särskilt 
om branschen inte är stor. En del olyckor har också direkt med elnäts-
verksamheten att göra, andra har vidare orsaker, exempelvis kan det 
handla om fallolyckor.

När det gäller kraftverksarbete kan vi bara konstatera att antalet 
olyckor har ökat och att antalet olyckor är oproportionerligt högt jäm-
fört med de flesta andra branscher.

Olyckan som nämnts ovan ägde rum i Tyfors i Dalarna den 7 novem-
ber 2016. Två arbetare dog. 

Den 24 september 2015 omkommer en kraftverksarbetare som faller 
från en stolpe i Fjäle i Gävleborg. Han var anställd av en underleveran-
tör som Ellevio anlitat. 

I Hjorthagen i Stockholm dör två polska montagearbetare den 4 no-
vember 2014. De är anställda av en underleverantör till Fortum. 

I Höljes i Värmland dör en arbetare den 9 maj 2014. En kran dras 

Orsakssambanden är svåra att bevisa, särskilt om branschen 
inte är stor.»
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ner i dammen. Kranföraren försvinner i vattnet. Han är anställd av 
en underleverantör till Fortum Generation AB, ett av bolagen inom 
Fortumkoncernen. I den efterföljande rättegången döms Fortum för 
vållande till annans död. Dessutom ska Fortum betala en företagsbot på 
två miljoner kronor.

I Strömstad dör en arbetare den 6 februari 2014. Han klättrar i en 
rötskadad stolpe som knäcks. Fortum Distribution hade anlitat före-
taget Infratek för att byta stolpar. Infratek hade i sin tur lagt ut arbetet 
på en annan underleverantör. Elektrikerförbundets ombudsman Per 
Lavén kritiserar Fortum för att inte lägga ner tillräckliga resurser på att 
besiktiga och underhålla stolparna.

Sju döda arbetare sedan början av februari 2014 enbart i Ellevios och 
Fortums verksamheter. 

den som går tillbaka ytterligare några år hittar ännu fler olyckor:
År 2013 dör en bosnisk elmontör i Halmstad. Han är anställd av Elnos, 
som är underleverantör till Linjemontage som är underleverantör till 
Eon. 

År 2012 dör en elektriker i Koppom i Värmland vid ett arbete i ett 
elskåp. Mannen är anställd av Relacom som är underleverantör till 
Fortum. Relacom ägs av tre nordiska banker, Nordea, DNB och HSH 
Nordbank. Tidigare ägdes Relacom av den singaporianska elektronik-
jätten Flextronics. 

År 2010 dör en elektriker på en ö utanför Luleå under arbetet med en 
högspänningsledning. Vattenfall har i ett avtal med Luleå Energi tagit 
på sig ansvaret för underhållet, men mannen är anställd av underleve-
rantören Enboms alltjänst. Vid rättegången hävdar Vattenfalls före-
trädare att Luleå Energi hade ansvaret för arbetsmiljön, medan Luleå 
Energi hävdade att Vattenfall hade ansvaret. Företrädare för Enboms 
alltjänst, ett företag som saknar kollektivavtal, hävdade att alla i före-
taget arbetade som om de vore anställda av Vattenfall. Domen innebär 
att Vattenfall får betala en företagsbot på en och en halv miljon kronor, 

Sju döda arbetare sedan början av februari 2014 enbart i  
Ellevios och Fortums verksamheter. »
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en summa som senare förhandlas ner. Vattenfall döms också att betala 
95 000 kronor till den döda mannens anhöriga.

Säger detta något? Innebär de långa leverantörskedjorna att ansvaret 
brister? Kan problem med tolkning eller bristfälliga instruktioner ha 
orsakat olyckorna? Hänger olyckorna samman med dåligt underhåll 
eller bristfälligt material? 

kraftbolagen förnekar unisont alla dessa samband. Efter den senas-
te olyckan i Tyfors säger företrädare för Ellevio, som ansvarade för 
underhållet, till tidningen Arbetet att det inte alls finns några problem 
med långa leverantörsled: »Jag har svårt att se att det skulle vara större 
risk beroende av vilket företag personen är anställd på.« Inte heller tror 
företrädaren för Ellevio att det hade någon betydelse att kommunika-
tionen med driftcentralen skedde i två led för att klara tolkningen. När 
det gäller dessa uppfattningar står ord mot ord.

4.1. »BESTÄLLAREN VISSTE INTE ENS  
VEM SOM UTFÖRDE UPPDRAGET«
– Jag har följt vad som hänt efter olyckan i Tyfors. Det är tydligt att 
beställaren Ellevio inte ens visste om att den anlitade tyska entrepre-
nören Leonhard Weiss i sin tur hade lagt ut uppdraget på ett dotter-
företag med estnisk arbetskraft, säger Johnny Pettersson, elingenjör, 
expert på regelverket och lärare inom el och elsäkerhet vid flera 
utbildningsföretag.

Johnny Pettersson menar att upphandlingarna inom branschen sker 
utifrån principen att få lägsta möjliga pris, även det sker på bekostnad av 
personalens kompetens och utbildning, material, verktyg och tolkning:

– Ytterst handlar det om att anläggningsägarna väljer att anlita le-
verantörer som inte har möjlighet att utföra uppdraget på ett ansvars-
fullt sätt.

Johnny Pettersson tillfogar att detta står i direkt strid med stark-
strömsförordningens paragraf 5 som ger ägaren ansvaret för att under-
hållet sköts på ett säkert sätt:

– Det är olagligt att outsourca ansvaret på en underleverantör och 
sedan skylla på underleverantören om något går snett.
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För Johnny Pettersson är kraven i samband med upphandlingar det 
allra mest centrala. Han menar att dagens upphandlingar av företag som 
bedriver service och underhåll av elnätet ofta är cyniska. Framför allt 
därför att det inte ställs tillräckliga krav på att personalen ska vara utbil-
dad. Allt oftare är det utländsk arbetskraft som ska utföra servicen i Sve-
rige och den utbildning de har från hemlandet kan vara ytterst bristfällig: 

– Då behövs kompletteringar, men för det mesta är det enda kravet 
att arbetstagarna ska ha gått igenom utbildningen ESA 14 på en eller 
två dagar. Detta är skamligt mot de utländska arbetarna. Vi utsätter 
dem för stora risker enbart därför att elföretagen vill pressa ner priset 
på lönekostnaderna.
under 2013 kom det peruanska arbetare till Sverige för att arbeta med 

Sydvästlänken som ska överföra el mellan mellersta och södra Sverige. 
Johnny Pettersson var inte imponerad av kraven vid rekryteringen: 

– Både när det gäller kunnande och utrustning följde arbetarna stan-
darden i Peru, men knappast den som gäller i Sverige. Det var farligt 
för arbetarna, men det var också ett tecken på att hela projektet sköttes 
styvmoderligt. Det är inte förvånande att det blivit återkommande 
förseningar. Länken skulle vara klar 2014, nu är det 2017 och den är 
fortfarande inte klar.

Johnny Pettersson efterlyser betydligt tydligare kravlistor vid upp-
handlingar och där kravet på utbildad personal är det mest fundamen-
tala: 

– Om all arbetskraft utbildas och får att gediget CV/yrkesbevis eller 
motsvarande ökar också kostnaderna, men det är det värt. En ökad 
säkerhet måste få kosta. Nu går i stället massor med pengar till dyra 
advokatkostnader när upphandlingar ska överklagas. Där finns pengar 
att spara med ett bättre regelverk.

Johnny Pettersson kallar Elsäkerhetsverket för en »mesig« myndig-
het. Han hävdar att utredningar efter allvarliga olyckor ofta är ytterst 
bristfälliga:

Vi utsätter dem för stora risker enbart därför att elföretagen vill 
pressa ner priset på lönekostnaderna.»
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– Vad händer efter en olycka som den i Tyfors? Jo, det företag som 
anlitats kallar omedelbart hem alla anställda till ursprungslandet. När 
de svenska myndigheterna kommer dit finns det inte kvar några arbe-
tare som går att intervjua. Detta mönster har vi sett flera gånger, som 
vid en allvarlig olycka i Bjuv för några år sedan då en utländsk arbetare 
föll från ett ställverksfack och bröt ryggen eller när en slovakisk arbeta-
re föll ner i SSAB:s masugn i Luleå 2014. Alla arbetarna plockades hem 
och de svenska myndigheterna kunde bara intervjua cheferna. Men 
varför inte ta med tolk och flyga till arbetarnas hemland? Då skulle 
undersökningen bli mer seriös. Nu lämnas arbetarna i sticket. 

en konsekvens av den nuvarande pressen på arbetstagarna, påpekar 
Johnny Pettersson, är att allt fler väljer att bli F-skattare. Han menar att 
det redan i dag är svårt för företagen att hitta kompetenta elmontörer. 
Inom några år går dessutom många i pension, då kommer bristen att 
öka ännu mer:

– Elföretagens cyniska reaktion är att 
fortsätta att bara trycka ner kostnaderna. 
De ökar risken för fortsatta olyckor. Ett 
annat stort problem är att kontinuiteten i 
hela branschen skadas. Det underminerar 
elsäkerheten i hela samhället.

4.3. TOPPEN PÅ ETT ISBERG
Dödsolyckorna är bara toppen på ett 
isberg. Antalet olyckor och tillbud inom 
kraftverksarbetet tyder på att problemen i 
själva verket är långt större. Under lång tid 
under 1900-talet minskade antalet olyck-
or med elyrkespersoner, men den positiva trenden är nu bruten. Den 
samlade statistiken pekar istället på en viss ökning av antalet olyckor 
och tillbud efter avregleringen av elmarknaden. 

Statistiken är dock inte helt lättolkad, den ger till att börja med något 
olika utfall beroende på vilken tidsperiod som studeras. Ett annat skäl 
till att statistiken är svårtolkad är att antalet elmontörer har minskat 

STARKSTRÖMSFÖRORDNINGEN 

(2009:22), 5§

”Innehavaren av en starkströmsan-

läggning eller anordning ska se till att 

arbete som utförs på eller i anslutning 

till anläggningen eller anordningen 

sker på ett sådant sätt och utförs av, 

eller under ledning av, personer med 

sådana kunskaper och färdigheter att 

betryggande säkerhet ges mot person- 

eller sakskada.”



EN AVREGLERAD ELMARKNAD – VEM FÅR BETALA PRISET?

22

under de två senaste decennierna, med en oförändrad olycksnivå borde 
det ha lett till färre olyckor, men någon sådan minskning har inte skett 
under perioden 2000–2015, snarare en viss ökning. Ytterligare en 
svårighet är att det är svårt att jämföra statistik från Arbetsmiljöverket 
för perioden före 2012, eftersom kodningen för olyckor ändrades, vilket 
betyder att tidigare statistik inte riktigt visar samma sak.

ännu en komplikation är att det dels finns arbetsskadestatistik, dels 
statistik över dödsfall, svårare olyckor och allvarliga tillbud i svenskt 
arbetsliv. Arbetsskadestatistiken omfattar endast personer som in-
går i den svenska arbetskraften (som permanent arbetar i Sverige). 
Statistiken över dödsfall, svåra olyckor och allvarliga tillbud grundar 
sig i arbetsmiljölagen 3 kap, §3a, en arbetsgivare som verkar i Sverige 
är skyldig att anmäla alla sådana händelser till Arbetsmiljöverket. På 
Arbetsmiljöverket är man dock medveten om att arbetsgivare som 
tillfälligt verkar i Sverige och som har med sig utländsk arbetskraft ofta 
inte känner till detta regelverk och därför inte rapporterar om svåra 
olyckor och allvarliga tillbud. På denna punkt finns alltså ett mörker-
tal, rapporteringen av olyckor och tillbud med utländsk arbetskraft är 
underrepresenterad.

Två svenska myndigheter rapporterar om olyckor för elyrkesperso-
ner. Arbetsmiljöverket redovisar både arbetsskadestatistik och olyckor 
enligt 3, 3a i arbetsmiljölagen. Elsäkerhetsverket redovisar alla former 
av elolyckor, en del av dessa berör elyrkespersoner, det handlar om 
olyckor enligt 3, 3a i arbetsmiljölagen. 

även under senare år har antalet olyckor som drabbat elyrkespersoner 
fortsatt att öka. Tabell 1 på nästa sida från Arbetsmiljöverket visar alla 
rapporterade (kodade) olyckor och tillbud inom elbranschen, även de 
som inte lett till sjukskrivning eller arbetsskada.

Arbetsskadestatistiken omfattar endast personer som ingår  
i den svenska arbetskraften.»
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 TABELL 1  Anmälningar till Arbetsmiljöverket

Näringsgren
Dödsfall Olycksfall Tillbud

Totalt
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

35110 Generering av elektricitet 1 1 6 10 14 6 8 6 9 17 15 26 119

35120 Överföring av elektricitet - - - - 1 1 - 1 3 - - 1 3 10

35130 Distribution av elektricitet - 1 - 8 5 5 7 7 10 10 21 14 21 109

35140 Handel med elektricitet - - - - 1 1 1 1 1 1 - 2 3 11

35210 Framställning av gas - - - - - - - - - - 2 1 3

35220
Distribution av gasformiga 
bränslen via rörnät

- - - - - - 1 - - - - - 1 2

35300
Försäljning av värme 
och kyla

- - - 18 17 16 21 15 37 34 39 34 34 265

Totalt 1 1 1 32 34 37 36 32 57 54 77 68 89 519

Anmälningar till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3a § AML år 2013—2016. Urval: Näringsgren 35* (Försörjning av el, gas, värme och kyla).  

Källa: Arbetsmiljöverket, 2016 Källa: Arbetsmiljöverket, 2016.

som framgår av tabellen har antalet anmälningar om olyckor ökat 
successivt. Däremot ligger antalet anmälda olyckor som lett till sjuk-
skrivningar eller arbetsskada ganska jämnt under perioden 2012–2016 
(se tabellen nedan).

TABELL 2  Anmälda arbetsolyckor

Skadetyp och näringsgren 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt

Arbetsolycka  
med sjukfrånvaro

35110 Generering av elektricitet 15 17 24 20 18 94

35120 Överföring av elektricitet - 1 2 - - 3

35130 Distribution av elektricitet 34 40 25 33 25 157

35140 Handel med elektricitet 2 6 6 4 4 22

35210 Framställning av gas - - - 2 2

35220
Distribution av gasformiga bränslen 
via rörnät

- 2 1 1 - 4

35300 Försäljning av värme och kyla 59 43 39 53 45 239

Totalt 110 109 97 111 94 521

Arbetssjukdom 35110 Generering av elektricitet 10 3 6 7 7 33

35120 Överföring av elektricitet - - - 1 1 2

35130 Distribution av elektricitet 6 9 4 16 13 48

35140 Handel med elektricitet 1 2 - - 2 5

35300 Försäljning av värme och kyla 26 22 27 35 37 147

Totalt 26 22 27 35 37 147

TOTALT 136 131 124 146 272 668

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro samt arbetssjukdomar. Urval: Näringsgren 35* (Försörjning av el, gas, värme och kyla).  

Uttagsdatum: 2017-01-20. Källa: Arbetsmiljöverket, 2016.
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en slutsats är att det även under senare år skett en fortsatt ökning av 
olyckor och tillbud, men att olyckor och tillbud med utländsk arbets-
kraft förmodligen är underrepresenterade. 

Ytterligare statistik från Arbetsmiljöverket styrker bilden av att det 
skett en ökning av tillbud och olyckor under perioden 2012–2016. Det 
handlar om statistik över (a) anmälda allvarliga olyckor och allvarliga 
tillbud efter arbetsställe, (b) anmälda allvarliga olyckor och allvarli-
ga tillbud efter bransch, (c) anmälda allvarliga olyckor och allvarliga 
tillbud efter händelse och (d) anmälda allvarliga olyckor och allvarliga 
tillbud efter typ av anmälan. Denna statistik redovisas i särskild bilaga.

4.5. INTE HELT ENKELT ATT PÅTALA BRISTANDE SÄKERHET
Dagarna efter dödsolyckan i Hjorthagen 2014 begär två regionala 
skyddsombud att få göra en skyddsrond på arbetsplatsen i Värtaham-
nen där olyckan har inträffat. Syftet är att inspektera gångarna under 
jord, inte olycksplatsen. I det läget fattar Fortum beslutet att inte släppa 
in skyddsombuden, detta trots att företaget Mforce, som utförde upp-
draget åt Fortum, var öppna för att ta emot skyddsombuden. Resultatet 
blev att skyddsombuden stoppade verksamheten på arbetsplatsen med 
omedelbar verkan. Fortum protesterade mot stängningen, men Ar-
betsmiljöverket gav skyddsombuden rätt och myndigheten beslöt att 
utöka det stopp som Elektrikerförbundets skyddsombud tog beslut om. 
Orsaken till stoppet var den bristfälliga nödbelysningen i tunnlarna och 
att det saknades skyltar vid utrymningsvägarna. Förutom att Mforce 
fick stoppa verksamheten krävde Arbetsmiljöverket att Fortum skulle 
betala ett vite på 100 000 kronor. 

Rapporteringen av olyckor och tillbud med utländsk arbetskraft 
är underrepresenterad.»
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GLOBAL ERFARENHET: FARLIGT MED LÅNGA  

LEVERANTÖRSKEDJOR

Elektrikerförbundet är medlem i Bygginternationalen BWI (Building and 

Woodworkers International). BWI driver sedan 2008 en global kampanj för 

bättre villkor för byggnadsarbetare och elektriker när stora idrottsarenor ska 

byggas. Orsaken är att många arbetare dog när arenorna byggdes inför OS i 

Aten 2004, inför OS i Peking 2008, inför OS i Sotji 2014. Nu står byggandet 

av arenor i Qatar inför fotbolls-VM 2022 i fokus. Hittills har 1400 arbetare 

dött. När BWI har analyserat olyckorna är ett samband solklart: Ju längre 

leverantörskedjor, desto större risk för allvarliga olyckor.
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5. Avregleringen – de stora spelarna  
har blivit ännu större

avregleringen av elmarknaden i Sverige har inte skapat en marknad 
med många jämnstarka aktörer. I stället har några få bolag blivit allt-
mer dominanta, det existerar visserligen också många mindre elbolag, 
men de spelar en relativt marginell roll.

När det gäller företag inom branschen gäller det att skilja mellan 
företag som (a) distribuerar el, så kallade elnätsföretag, (b) företag som 
köper el från producenter eller annat elhandelsföretag och som sedan 
säljer el till bland annat hushåll och industrin, så kallade elhandelsföre-
tag, och (c) företag som producerar el (och driver energikraftverk). En 
del företag, som Vattenfall, är aktörer inom alla dessa områden, medan 
andra aktörer har specialiserat sig på någon av uppgifterna. Därutöver 
finns (d) företag som har balansansvar, det innebär att företagen har ett 
ekonomiskt ansvar för att produktion och förbrukning av el är i balans 
med företagets åtagande. Ofta är det elhandelsföretag eller elproducen-
ter som har rollen som balansansvariga, men det finns också särskilda 
företag som specialiserat sig på att vara balansansvariga.

5.1. ELNÄTSFÖRETAGEN
De tre dominerande elnätsföretagen, som alltså distribuerar el, är Elle-
vio, Eon och Vattenfall. 

Ellevio köpte Fortums elnät 2015. Prislappen var 60 miljarder kronor 
och Fortum gjorde en vinst på 40 miljarder kronor, en av de största 
affärerna i svenskt näringslivs historia. Mångmiljardköpet finansiera-
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des främst genom att Ellevio tog stora lån. Av företagets balansräkning 
framgår att skuldsättningen ökat kraftigt. Ellevio har nu långfristiga lån 
på 52 miljarder kronor, vilket innebär att andelen eget kapital av det 
totala kapitalet rasat från 60 till 9 procent. 

Största ägaren av Ellevio är, som framgår ovan, det kanadensiska 
företaget Borealis Infrastructure Management, men i konsortiet ingår 
även Första AP-fonden och Tredje AP-fonden samt Folksam. Ellevio 
omsätter 6 miljarder kronor per år (2015) och har knappt en miljon 
kunder. 

Eon är en tysk industrikoncern, ett av de helägda dotterbolagen är 
Eon Sverige AB (hette tidigare Sydkraft). Med 35 miljoner kunder är 
Eon världens största privata energikoncern. Eon Sverige omsätter 31 
miljarder kronor per år, men då inräknas även produktion av el (2015). 
Företaget har nästan en miljon enskilda kunder. Eon Sverige äger 35 
dotterbolag och anlitar flera hundra leverantörer.

Vattenfall Eldistribution AB är den största eldistributören i Sverige, 
men också en stor distributör av el i Tyskland. Sammantaget är det 
omkring en miljon enskilda hushåll som får el via Vattenfall, men också 
flera industrier. Vattenfall har även produktion av el och försäljning av 
el. Vattenfall ägs till 100 procent av den svenska staten och har en total 
omsättning på 164 miljarder kronor (2015), men då inräknas även den 
verksamhet som bedrivs utanför Sverige.

i mars 2015 slog högsta förvaltningsdomstolen fast att de företag som 
äger elnäten i Sverige också har fri rätt att höja priserna. I slutet av 2016 
gjorde SVT en granskning av hur utslaget påverkat prissättningen. SVT 
konstaterade att Ellevio (tidigare Fortums elnät) genomförde de »störs-
ta prishöjningarna i modern tid på sina elnät«. De två andra eljättarna 
Vattenfall och Eon följde snabbt efter.

Under perioden 1 januari 2015 till början av september 2016 höjde 
Ellevio priset med i genomsnitt 18 procent, Vattenfall med 16 procent och 
Eon med mellan 2 och 12 procent (företaget har olika prissättning i Stock-

Under perioden 1 januari 2015 till början av september 2016 
höjde Ellevio priset med i genomsnitt 18 procent, Vattenfall 
med 16 procent och Eon mellan 2 och 12 procent.

»
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holm, södra respektive norra Sverige, lägst var höjningen i Stockholm). 
Den enskilt största höjningen stod Ellevio för i Värmland, där får en 

genomsnittlig villaägare nu betala 2 000 kronor mer om året.
Till SvD försvarade Johan Lindberg, VD för Ellevio, höjningarna och 

deklarerade att de kommer att fortsätta:
»Det kommer att bli prishöjningar de närmaste åren också.«
Många blev upprörda över Ellevios utspel, bland annat protesterade 

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef för Villaägarna. Till SVT hävdade 
han att det är »stötande att monopolister kan höja priserna precis som 
de vill«. 

anne vadasz nilsson, generaldirektör vid Energimarknadsmyndighe-
ten, som ska övervaka att elnätsföretagen inte tar ut överpriser, svarade 
uppgivet att hon var missnöjd med domstolens utslag som gav elnäts-
företagen möjlighet att ta ut 36 miljarder kronor ytterligare i avgifter, 
men att myndigheten inte kan påverka eller ändra beslutet.

Även energiministern Ibrahim Baylan (S) har reagerat på domstolens 
beslut. En konsekvens blev att regeringen beslutade att ge Energimark-
nadsmyndigheten ökade resurser för att förhindra att kunder »drabbas 
av betungande avgifter i onödan«.
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Regeringen har även gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag 
att utreda och ge förslag på vad som är en rimlig avkastning inom 
elnätsverksamheten. Bakgrunden är att regeringen vill »säkerställa 
att kunderna betalar skäliga avgifter för elnätstjänsten« (http://www.
regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/utredning-om-skarpt-reg-
lering-av-elnatsavgifterna/) Utredningen ska presentera sitt förslag 
senast den 23 oktober 2017. 

Helt klart behövs en utredning som undersöker vad nätavgifterna går 
till. Det vore också angeläget att få reda på varför elnätsavgifterna höjts 
så mycket på kort tid. Att regeringen över huvud taget blivit tvungen 
att tillsätta denna utredning är samtidigt ett bevis för att avreglering-
en inte fungerat som tänkt. Den fria marknaden har inte fungerat och 
regeringen anser att det behövs en återreglering – frågan är bara hur 
den ska se ut.

elnätsföretagens geografiska monopolställning bidrar till att de 
kan pressa upp priserna. Elnätet består av stamledningar, dessa ägs av 
staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, därutöver finns andra delar av 
nätet som ägs av olika elnätsföretag. Att äga eller att ansvara för driften 
av elnät är den mest lönsamma delen av elmarknaden. Varje år drar 
de tre ledande elnätsbolagen in miljardvinster på att ha monopol på 
elsladden. De största elnätsbolagen gjorde 2015 en vinst på 9 miljarder 
kronor. Vinsterna stannade emellertid inte kvar i bolagen, nio av tio 
bolag gav koncernbidrag eller utdelning till sina moderbolag. Listan på 
stora vinster toppas av Vattenfall Eldistribution som 2015 gav 2,2 mil-
jarder till moderbolaget, det vill säga det statligt ägda Vattenfall AB. Att 
Vattenfall toppar listan är inte förvånande, det är de elnätsbolag som 
höjt sina elnätsavgifter mest de senaste åren. Nummer två på vinstlis-
tan är Eon, vars bolag lämnade två miljarder kronor i koncernbidrag 
2015. Till Lantbrukets affärstidning ATL försvarar företagets kommu-
nikationschef Johan Aspegren den höga vinstnivån med argumentet att 
företaget också investerat 4 miljarder kronor för att förbättra driftsä-

Det vore också angeläget att få reda på varför elnätsavgifterna 
höjts så mycket på kort tid. »
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kerheten. De enda av landets tio största elnätsbolag som behöll peng-
arna är Mälarenergi Elnät. Enligt ATL har de tre »jättarna« Vattenfall, 
Eon och Ellevio tillsammans lämnat totalt 24,6 miljarder kronor i 
koncernbidrag till ägarna under de senaste åren. 

De som får betala notan för de höga vinsterna är framför allt hus-
hållen, men också industrin som tvingas att betala omotiverat höga 
avgifter. Ytterst underminerar elnätsföretagens vinstjakt den svenska 
industrins konkurrenskraft och därmed sysselsättningen. Mindre 
industrier har ofta svårt att kompensera höjda elkostnader. Det saknas 

8.2. FAKTARUTA: ELMYNDIGHETER

Svenska Kraftnät: Den myndighet som förvaltar stamnätet som knyter ihop 

stora produktionsanläggningar, regionnät och utlandsförbindelser. Svenska 

Kraftnät har också rollen som systemansvarig (se ovan) och har ett ansvar 

för elberedskapen. Det innebär att samordna elförsörjningen för att klara 

situationer av kriser och krig. För mer information: www.svk.se

 

Energimarknadsinspektionen (Ei): En statlig myndighet som följer och 

analyserar utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna samt 

är nätmyndighet och tillsynsmyndighet enligt ellagen. Det innebär att alla 

avgifter som tas ut av elnätsföretag kan bli föremål för prövning av myndig-

heten. För mer information: www.ei.se 

 

Statens energimyndighet: Statlig myndighet som verkar för att skapa 

villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv 

svensk energiförsörjning. För mer information: www.energimyndigheten.se 

 

Elsäkerhetsverket: Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som ansvarar 

för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kom-

patibilitet (EMC). Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromag-

netisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektriskt materiel. 

Vidare är Elsäkerhetsverket ansvarig myndighet för handläggning av 

elinstallatörers behörighet. Elsäkerhetsverket har fått ekonomiskt stöd från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att stärka elsäker-

heten vid krissituationer. För mer information: www.elsakerhetsverket.se
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också statistik där höjningarna för hushåll jämförs med höjningarna för 
industrin. I dag förmedlas ingen kunskap till allmänheten om nätavgif-
terna ökat mer för småhusägare än för industrin.

Elhandelsföretagen måste anlita elnätsföretag för att kunna distribue-
ra el. De geografiska monopolen i olika delar av landet ger elnätsföreta-
gen en stark ställning. Elnätsföretagen kan pressa upp priserna utan att 
riskera att bli bortvalda. Däremot är elhandelsföretagen utsatta för en 
hårdare konkurrens, där är det kunden som väljer företag.

5.2. ELHANDELSFÖRETAGEN 
För närvarande finns omkring 120 elhandelsföretag i Sverige. Störst är 
Vattenfall, följt av Eon och Fortum. Dessa tre företag dominerar följakt-
ligen både elproduktionen och försäljningen av el. 

Därutöver finns sex elhandelsföretag med fler än 150 000 kunder: Din 
El (304 000 kunder), Bixia (300 000), Jämtkraft (233 630), det norska 
Hafslund (212 000), Telge Energi (172 000), Mälarenergi (161 000) och 
Kraftringen (150 770).

Elhandelsföretagen köper el för sina kunders räkning. De priser som 
elhandelsföretagen köper el för sätts på en särskild gemensam nordisk 
handelsplats, elbörsen Nord Pool. För hushållen finns emellertid inte 
någon gemensam nordisk marknad, kunderna kan endast välja mellan 
inhemska elhandelsföretag. 

Flera faktorer påverkar elpriset, bland annat nederbördens omfatt-
ning, om kärnkraftverken gått på full kapacitet, vindförhållandena, 
temperatur, bränslepriser, internationella valutakurser och hur stor 
vinst som tas ut av elhandelsföretagen.

Flera av elhandelsföretagen har gjort stora vinster, även om vinsterna 
varierat med utvecklingen av elpriset. Ett tecken på att företagen går 
bra är de kostsamma reklamkampanjer som företagen lägger ner på att 
locka nya kunder. 

Vissa elhandelsbolag försöker profilera sig genom en särskild profil, 
det kan handla om att företagen köper upp »grön« el eller satsar pengar 

Det saknas också statistik där höjningarna för hushåll jämförs 
med höjningarna för industrin.»
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på exempelvis kultur. Elhandelsbolaget Kraft & Kultur var det första i 
Sverige som enbart köpte upp el från vatten- och vindkraft. Företaget 
använde också en del av vinsten för att ge ut böcker på eget förlag. Un-
der 2011 misstänkte ägarna Troms Kraft att 1,8 miljarder kronor fifflats 
bort. Sedermera har åtalet vuxit till 3,8 miljarder kronor. Den dåvarande 
VD:n har dömts i tingsrätten till fängelsestraff för grovt svindleri och 
grovt bokföringsbrott, men domen har överklagats. I början av 2014 
beslöt ägarna Troms Kraft att också stämma revisionsfirman Grant 
Thornton på 1,7 miljarder kronor. Kraft & Kultur är i dag omdöpt och 
heter numera Nordic Green Energy och kultursatsningen är nedlagd.  

OLIKA TYPER AV AKTÖRER PÅ ELMARKNADEN

Elproducenter: Elproducenter producerar el i sina kraftanläggningar. Huvud-

delen av produktionen i Sverige utgörs av kärnkraft och vattenkraft, men 

den förnybara elen ökar.

Elnätsföretag: Elnätsföretagen ansvarar för att elen transporteras från 

produktionsanläggningar till elanvändarna. Detta sker via de tre nivåer som 

det svenska elnätet är uppdelat i – stamnät, regionnät och lokalnät.

Elhandelsföretag: Elhandelsföretagen köper in el från elproducenter, via 

elbörsen och/eller från andra elhandelsföretag, och säljer el i olika avtalsfor-

mer till elanvändare i konkurrens med andra elhandelsföretag. Ett elhan-

delsföretag kan ha flera olika roller och även agera som balansansvarig och 

som elåterförsäljare.

Balansansvarigt företag: Enligt ellagen ska det alltid finnas ett balans-

ansvarigt elföretag. Balansansvar innebär ett ekonomiskt ansvar för att 

produktion och förbrukning av el alltid är i balans med elhandelsföretagets 

åtaganden. 

Systemansvarig: Svenska Kraftnät har rollen som systemansvarig myndig-

het på den svenska elmarknaden. Systemansvaret innebär att se till att det 

dygnets alla timmar är balans mellan produktion och import och förbrukning 

och export av el i hela landet.
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5.3. ELPRODUCENTERNA 
Allra längst har koncentrationen drivits inom elproduktionen. De tre 
största elproducenterna – Vattenfall, Fortum och Sydkraft AB (dotter-
bolag till Eon) – står för 75 procent av elproduktionen. Därutöver finns 
många lokala energiproducenter, till de största av dessa hör Skellefteå 
Kraft AB, Jämtkraft AB och Göteborg Energi AB.

Många kommuner har sålt sina elkraftverk till de stora giganterna 
på marknaden. Det har varit en mycket dålig affär. Andra kommuner 
har kvar sina egna energibolag, som Skellefteå kommun, som varje år 
förstärker den kommunala kassan med åtskilliga miljoner. Trots sjun-
kande elpriser blev rörelseresultatet för Skellefteå Kraft 430 miljoner 
kronor 2015. Även »dåliga« år för Skellefteå Kraft har ändå inneburit 
att företaget gett utdelningar till Skellefteå kommun på flera hundra 
miljoner kronor. 

En elproducent som producerar el från elcertifikatberättigade elpro-
duktionsanläggningar baserat på förnyelsebara energikällor, såsom vind-
kraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi, vissa biobränslen samt 
viss vattenkraft, får ett så kallat elcertifikat. Certifikatsystemet infördes 
2003 och gör det lönsammare att investera i förnybar elproduktion. 

5.4. UTFÖRSÄLJNINGEN I STOCKHOLM
En av kommunerna som sålde energiproduktionen var Stockholm. 
Fram till 1991 hade Stockholm ett eget energibolag, Stockholms Elverk, 
grundat redan 1883. Bolaget både producerade el, höll i distributionen 
och sålde el till hushållen. Efter en ombildning 1991 till Stockholm 
Energi AB såldes 50 procent av aktierna i det kommunala energibola-
get till Gullspångs Kraft, som ägdes av finska Fortum. Under en period 
hette det sammanslagna bolaget Birka Energi, men även den resterande 
kommunala halvan såldes till Fortum 2001. Enligt tidningen Affärsliv 
betalade Fortum totalt sett 20 miljarder kronor till Stockholms stad för 
energiföretaget. 

Många kommuner har sålt sina elkraftverk till de stora giganter-
na på marknaden. Det har varit en mycket dålig affär.»
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Några år senare skulle det dåvarande finansborgarrådet Mats Hulth 
kalla utförsäljningen för »ett historiskt misstag av Stockholm«. Ganska 
snabbt började också nättarifferna att öka. Tidningen Affärsliv hävdar 
att Fortum tog ut omkring 100 miljarder kronor i form av utdelning-
ar bara mellan 2001 och 2008, det vill säga fem gånger mer än vad de 
betalade för företaget.

Fortum krönte sedan sin goda affär med att år 2015 sälja hela verk-
samheten till det tidigare nämnda konsortiet som domineras av kana-
densiska Borealis Infrastructure Management för 55 miljarder kronor. 
På 20 satsade miljarder kammade Fortum hem åtminstone 155 miljar-
der kronor.

Historien påminner om de ryska oligarkerna som för en spottstyver 
köpte upp statliga företag för att några år senare sälja företagen för 
långt högre summor. 
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6. Konsekvenser – drift och underhåll 
på entreprenad – upphandlingar vart 
tredje år 

Elproducenter och elnätsföretag kan lägga ut drift och underhåll på 
andra företag, som i sin tur kan lägga ut delar av drift och underhåll på 
företag ännu längre ut i kedjan. Fortum äger en rad kraftverk, men lät 
från och med 2015 Bilfinger ta över driften av 125 kraftstationer och 250 
dammar i framför allt Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Indalsälven. 
Enligt Fortum innebar outsourcingen en ökad effektivitet.

Bilfinger är ett multinationellt företag med huvudkontor i den tyska 
staden Mannheim. Bilfinger är inriktat på samhällsinfrastruktur och 
industribyggnader och har omkring 70 000 anställda spridda över hela 
världen. Bilfingers Sverigekontor ligger i Göteborg. 

När driften togs över av Bilfinger blev konsekvensen att 200 svens-
ka arbetstagare, de flesta anslutna till Elektrikerförbundet, fick en ny 
arbetsgivare. Kvar inom Fortum blev endast en liten beställarorga-
nisation. Avtalet mellan Fortum och Bilfinger gäller i tre år, men kan 
förlängas med ytterligare två år. 

tommy bandert var klubbordförande för de elektriker som berördes 
av outsourcingen. Han var nöjd med att de som tidigare var anställda 
av Fortum fick erbjudande om att fortsätta hos Bilfinger och att kraft-
verksavtalet skulle fortsätta att gälla. Därutöver fanns ett lokalt avtal 
med Fortum, Bilfinger lovade att det skulle gälla ett år till. Bilfinger 
sade emellertid omedelbart upp det lokala avtalet och nya förhandling-
ar inleddes som ledde fram till ett lokalt avtal med Bilfinger från 2016.
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– Bilfinger krävde att den extra ersättningen vid beredskap skulle tas 
bort och att de fyra klämdagarna skulle tas bort. Vi var medvetna om 
att Bilfinger hade rätt att ersätta det tidigare avtalet efter ett år, det kun-
de vi inte göra något åt. Vi blev tvungna att godta Bilfingers krav när 
det gäller ersättningen vid beredskap och klämdagar, men fick en viss 
kompensation genom allmänna lönepåslag, säger Tommy Bandert. 

Elektrikerna som fick byta arbetsgivare från Fortum till Bilfinger har 
klarat sig bra jämfört med hur många andra elektriker påverkats av 
outsourcingen. Tuffast är villkoren när elnätsföretag lägger ut underhåll 
på entreprenad. Ständigt nya upphandlingar leder till att underhållet 
plötsligt ska utföras av ett nytt företag. Under hösten 2013 hamnade 
elektriker anställda av Infratek på bar backe när företagen Eltel och 
One Nordic tog över verksamheten, flera av dem som blev uppsagda 
hade jobbat 25–30 år på Infratek, några hade till och med jobbat 40 år  
i företaget. 

Elektrikerförbundet krävde att de anställda skulle följa med till 
de företag som övertog ansvaret för verksamheten, men både lokalt 
och centralt körde förhandlingarna fast. Arbetsgivarna ville inte låta 
personalen följa med. Detta ledde till att Elektrikerförbundet stämde 
Infratek i Arbetsdomstolen. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut fattade 
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Arbetsdomstolen ett interimistiskt beslut om att arbetsgivaren Infratek 
hade rätt att säga upp personal. Detta försämrade Elektrikerförbundets 
förhandlingsposition och ledde till en förlikning mellan Elektrikerför-
bundet och Infratek innan frågan skulle avgöras definitivt i Arbetsdom-
stolen. En del men inte all tidigare personal vid Infratek fick fortsätta  
på Eltel och One Nordic. 

En av dem som inte blev erbjuden en ny anställning var Kent Ståhl, 
tidigare klubbordförande vid Infratek. Han hade jobbat vid Infratek  
i 30 år och blev arbetslös efter den nya upphandlingen. Till tidningen 
Elektrikern sade han att det kändes som om arbetsgivaren »plockade 
bort halta, lytta och uppkäftiga«. I dag säger han att han från en säker 
källa fått reda på att han blev bortplockad för att han var fackklubbs-
ordförande.

efter tre månader som arbetslös fick Kent Ståhl ett nytt jobb vid  
ett gräv- och schaktföretag i Skövde. Det företaget hyrde i sin tur ut 
honom först till Infratek och sedan till One Nordic, det vill säga ett av 
de företag som tog över verksamheten från Infratek. Sedermera har 
han blivit anställd av One Nordic, men 2017 går One Nordics avtal 
ut och Kent Ståhl är orolig för att bli av med jobbet en gång till. Hans 
trygghet är också långt sämre än vad den var som anställd vid Infratek. 
Enligt avtalet förstärks anställningstryggheten successivt genom fler 
anställningsår. När Kent Ståhl förlorade sitt jobb var uppsägningstiden 
nio månader.

– Nu går det att säga upp mig på en månad, säger Kent Ståhl i dag.
Tidigare skötte de stora kraftbolagen hela kedjan, elproduktion, 

eldistribution och underhåll. När de första försäljningarna sköt fart 
efter avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet var regeln att 
de anställda följde med till det nya företaget. Under 2008 slöt Fortum 
ett avtal med dåvarande Hafsund Infratek ASA (senare Infratek) om att 
slå samman bolagens drift- och infrastrukturverksamhet, vilket bland 
annat innebar en outsourcing av anläggningsverksamheten i Värmland, 

I dag säger han att han från en säker källa fått reda på att han 
blev bortplockad för att han var fackklubbsordförande.»
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Skaraborg och på Västkusten i Sverige. Inte heller denna gång ledde 
outsourcingen till några nya uppsägningar, de anställda fick i stort sett 
bara byta logga på arbetskläderna. Det stora brottet i utvecklingen kom 
2013 när Infratek förlorade upphandlingarna i västra Sverige och Eltel 
tog över i Skaraborg och One Nordic i Värmland. Då introducerades ett 
nytt moment på den avreglerade elmarknaden – kravet att de anställda 
inte ska få följa med vid outsourcing.

6.1. »ALLA KALLAR SIG PROJEKTANSTÄLLDA«
– Numera kallar vi oss projektanställda, även om vi formellt sett är 
tillsvidareanställda. Men skulle Infratek inte få nya uppdrag när treårs-
avtalen löper ut, då riskerar vi att bli av med jobben, säger Olle Ström-
berg, klubbordförande vid Infratek och utbildad distributionstekniker.

Olle Strömberg har verkat i branschen sedan 1992. Han har en unik 
erfarenhet av hur elmarknaden har omstrukturerats. Han började sin 
bana som anställd vid Munkedals Elförening, ett företag som ägdes 
kooperativt av elkonsumenterna:

– Då fanns inga vinstkrav och vi jobbade alltid två och två. Det var 
bra, det fanns alltid en kollega som man kunde bolla olika problem med.

Sedan började karusellen, då större bolag köpte upp de små. Mun-
kedals Elförening köptes upp av Skandinaviska Elverk, som köptes upp 
av Gullspång Kraft, som köptes upp av Birka Distribution, som förde 
över verksamheten till Birka Service, som köptes upp av Fortum, som 
outsourcade verksamheten till Infratek.

Omstruktureringen har ändrat arbetsvillkoren:
– Numera är det mest ensamarbete. Allt ska också gå så fort som möj-

ligt. Ägarna är bara intresserade av en sak, att få mer pengar i fickan.
Olle Strömbergs bild är att elnätsföretagen gör sitt yttersta för att 

pressa priserna för service och underhåll. Kontrakten med serviceföre-
tagen är tidsbegränsade, oftast på tre år men med möjlighet till till-
läggsår. Varje gång det sker en ny upphandling ska kostnaderna tryckas 
ner ytterligare:

– Det har lett till en neddragning av personal, men också att område-
na som vi ansvarar för blir större och större.

Olle Strömberg berättar att det tidigare var mer organiserade över-
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gångar när elnätsbolagen bytte serviceleverantörer:
– All personal brukade följa med och bilar och lokaler. Så är det inte 

alls längre. När en leverantör får ett nytt kontrakt tillsätts en projekt-
ledare som har till uppgift att slimma organisationen. Det innebär att 
bara en del av personalen får följa med, de som inte klarat tempot har 
inte en chans. Lika viktigt är att trycka ner kostnaderna för material, 
kontor och bilresor. Allt ska pressas ner till lägsta möjliga nivå.

tidspressen har lett till att allt fler anställda jobbar mycket över-
tid. Enligt Olle Strömberg är det inte ovanligt att personal jobbar mer 
än 200 timmar övertid per år, något som egentligen är olagligt. De 
allt större områdena betyder vidare att servicepersonal får tillbringa 
alltmer tid i bilen. Olle Strömberg berättar att det förekommit flera 
olyckor när personal somnat vid ratten under sena nattpass.

Infratek, det företag som Olle Strömberg jobbar på, har nyligen både 
förlorat och vunnit två upphandlingar med Eon. En konsekvens är att 
Infrateks anställda blir ansvariga för nya områden:

– Först var budet att vi skulle slimma verksamheten ytterligare, men 
det har inte fungerat, företaget har fått backa.

Olle Strömberg säger att han under lång tid påpekat för Infrateks led-
ning att företaget måste sätta stopp för elnätsbolagens pressade priser:

– Vi kan inte gå längre. Arbetsvillkoren blir orimliga om service och 
underhåll ska bedrivas ännu billigare. Det kommer också att hota elsä-
kerheten, säger Olle Strömberg.

6.2. ÅTERKOMMANDE UPPHANDLINGAR LEDER TILL SÄMRE  
KOMPETENS OCH LÄGRE KVALITET
Återkommande nya upphandlingar av drift och underhåll skapar inte 
bara en otrygghet och osäkerhet för de anställda. Det får också nega-
tiva konsekvenser för kompetensen i branschen. När de uppsagda får 
söka sina gamla jobb försvinner många kunniga och erfarna personer i 

Varje gång det sker en ny upphandling ska kostnaderna tryckas 
ner ytterligare.»
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processen. Vid upphandlingarna triggas också de som lägger anbud att 
pressa priset. Det betyder i sin tur att företagen måste pressa kostna-
derna om de vinner anbudet. Det kan bland annat ske genom att dra 
ner på personalen eller säga upp lokala avtal och försöka få bort olika 
förmåner för de anställda. Sämre villkor riskerar att leda till att den 
mest kompetenta och attraktiva personalen försvinner, därtill kan all-
männa personalminskningar öka stressen i arbetet. Tveklöst ökar detta 
risken för olyckor och för sämre underhåll. Stressen innebär också att 
allt fler elektriker tvingas att arbeta övertid om de ska klara att genom-
föra sina uppdrag. Det innebär att det blir svårare att hålla sig till fast-
lagda rutiner och kvalitetstänkande. Tidspressen leder också till kortare 
förberedelsetid och till att ensamarbetet ökar, även det ökar risken för 
olyckor. Arbete i närheten av spänning bör över huvud taget inte utfö-
ras som ensamarbete. Elektrikerförbundet har visserligen protesterat 
mot att löner och anställningsvillkor används för att vinna anbud, det 
strider mot kollektivavtalstanken att villkoren ska vara konkurrensneu-
trala, men efter konflikten med Infratek har dessa principer i realiteten 
naggats i kanten. Elektrikerförbundet har också protesterat mot att 
anställningar bara ska gälla så länge som ett kontrakt gäller. Även det 
kravet har naggats i kanten efter att Infratek förlorade upphandlingen 
till Eltel och One Nordic.

det ekonomiska trycket gör också att material, utrustning, kartor, 
nätkartor, ritningar och arbetsorganisation måste vara så billiga som 
möjligt. Varenda krona är satt under lupp. Det är bra med sparsamhet, 
men inte att snåla på bekostnad av kvalitet och säkerhet. 

Tidigare arbetade samma elmontörer länge inom samma geografiska 
område. Elmontörerna hade god kännedom om anläggningarna och 
hade tillgång till avancerad utrustning och lager med reservdelar. I 
dag är det inte bara omsättningen på personal som har ökat utan även 
omsättning av utrustning och reservdelar med ständigt nya fabrikat. 

I dag är det inte bara omsättningen på personal som har ökat 
utan även omsättning av utrustning och reservdelar med stän-
digt nya fabrikat.

»
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Lagerhållningen har i princip helt försvunnit. Det är positivt att kon-
tinuerligt se över kostnaderna för utrustning och material, men när de 
kortsiktiga vinsterna går före tekniskt kunnande och kvalitativ utrust-
ning riskerar elsäkerheten att försämras.

Framför allt har de stora företagen i energibranschen – Eon, Fortum, 
Vattenfall och Ellevio – gjort sig av med personal som har underhållit 
och reparerat elnätet. De fyra jättarnas argument har handlat om ökad 
effektivitet, men i detta sammanhang betyder effektivitet enbart att 
arbetet blir billigare utfört, inte vad de långsiktiga konsekvenserna blir. 
Arbetet har tagits över av entreprenörer som Infratek, Eltel och One 
Nordic, företag som i sin tur både hyr in arbetskraft från andra företag 
och lägger ut verksamheter på ytterligare underleverantörer. En slutsats 
är att de fyra jättarna – Eon, Fortum, Vattenfall och Ellevio – har ett 
direkt ansvar för det ökande antalet olyckor i energibranschen.

6.3. HISTORIEN OM TORE GREN
»Tore Gren är född och uppvuxen i Bollnäs. 1976 började han arbeta på 
dåvarande Bollnäs kraft. Ägare till nätet har varierat under åren, fast 
Tore jobbat på samma område. Hälsinge kraft köpte upp Bollnäs kraft, 
Gullspång köpte upp Hälsinge kraft och så har det fortsatt. Stockholm 
Energi, Birka och slutligen Fortum. För några år sedan la Fortum ut 
arbetet på Relacom. Tore och hans arbetskamrater följde med. I dag är 
de totalt åtta montörer i området, fyra som omfattar Hälsingland och 
Gästrikland. De sköter sig själva, cheferna sitter i Stockholm. Om två 
år går avtalet ut och ingen vet vilka som då tar hem upphandlingen 
och får uppdraget att sköta nätet. För min del är det okej. Jag fyller 65 
när kontraktet går ut. Men det är synd om ungdomen, om de inte kan 
följa med.« (Citat från artikeln Det är synd om ungdomen, Per Eklund, 
Elektrikern, 28/2 2016.)

6.4. NEDDRAGNING AV ELMONTÖRER
Före avregleringen av elmarknaden fanns ett stort antal elmontörer 
anställda av de svenska elföretagen. Denna grupp har både minskat och 
ersatts av ett finmaskigt nät av leverantörer och underleverantörer. Det 
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saknas samlad statistik över exakt hur stor minskningen varit av antalet 
elmontörer, men ett tecken är att det före avregleringen fanns 5 000 
montörer på Elektrikerförbundets kraftavtal. I dag är antalet kring 1 200. 

Exakt hur många leverantörer och underleverantörer som verkar på 
den svenska marknaden är svårt att avgöra och det beror också på hur 
man räknar, men utan tvekan handlar det om hundratals företag. Det 
behöver förstås inte vara något fel att använda leverantörer och under-
leverantörer, men det kan bli fel när ansvarsfördelningen är otydlig, när 
leverantörer anlitas som inte besitter tillräckliga yrkeskunskaper eller 
använder bristfälligt materiel och när leverantörerna saknar kollek-
tivavtal och därmed bidrar till social dumpning. I Norge, där avregle-
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Före avregleringen var systemet ett helt annat. Då ägde  
elföretagen näten och svarade själva för underhåll.»

ringen inte gått lika långt, finns ett större antal anställda elmontörer på 
nätbolagen än i Sverige. Det bidrar också till en ökad överblickbarhet 
och säkerhet. 

Även inom elföretagen har det skett en omfattande avknoppning. 
Varken Eon eller Ellevio äger till skillnad från Vattenfall något eget 
servicebolag. När Eon och Ellevio ska serva och reparera elnäten är de 
med andra ord tvingade att anlita leverantörer, en del av dessa leve-
rantörer är avknoppningar från Eon och Ellevio. Särskilt oöverblickbar 
blir servicen när leverantörerna använder underleverantörer, som i sin 
tur använder ytterligare underleverantörer etc. Före avregleringen var 
systemet ett helt annat. Då ägde elföretagen näten och svarade själva 
för underhåll.

Neddragningen av elmontörer i beredskap har fått till konsekvens 
att geografiska områden som elmontörerna ansvarar för har blivit allt 
större. Vissa elmontörer ansvarar för områden lika stora som Småland. 
Detta har skapat en större stress i arbetet och i många fall är det omöj-
ligt att hinna klart med det arbete som ska utföras. 
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7. Elmarknaden skiljer sig från alla andra

Elmarknaden är på många sätt unik. Ett särdrag är att själva produkten, 
elektriciteten, inte kan lagras utan i princip måste förbrukas direkt. Det 
är också svårt att styra när det produceras som mest el, med mycket 
nederbörd ökar energin från vattenkraften och med hårda vindar ökar 
produktionen från vindkraftverken. Om elproduktionen oväntat ökar 
kan det till och med bli svårt för elproducenterna att bli av med ener-
gin, då sjunker priset på den rörliga marknaden.

Ett annat kännetecken är att stora delar av elmarknaden utgörs av så 
kallade naturliga monopol, vilket bland annat betyder att elnäten, där 
själva distributionen av el sker, har central betydelse. Elmarknaden har 
därför stordriftsfördelar. Det innebär också att det kan vara svårt för 
nya företag att etablera sig på marknaden.

Stora elproducenter är verksamma som såväl elproducenter, elhan-
delsbolag och nätbolag. Inom exempelvis Vattenfall sker detta genom 
att moderbolaget äger dotterbolag som är verksamma i de olika leden. 

Allra längst har koncentrationen drivits inom elproduktionen. De tre 
största elproducenterna – Vattenfall, Fortum och Sydkraft AB (dotter-
bolag till Eon) – står för 75 procent av elproduktionen. Därutöver finns 
många lokala energiproducenter, till de största av dessa hör Skellefteå 
Kraft AB, Jämtkraft AB och Göteborg Energi AB.

Hushållen har en svag ställning på elmarknaden, marknaden är 
trögrörlig, bland annat beroende på att hushållen har små möjligheter 

Vattenfall, Fortum och Sydkraft AB (dotterbolag till Eon)  
– står för 75 procent av elproduktionen.»
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att radikalt förändra elanvändningen, att ersätta elen med annan energi 
och att hushållen inte är informerade om förändringar av priset. El är 
därför en prisokänslig vara. Kortsiktiga prisändringar påverkar inte 
hushållens beteende. 

Ett tecken på hushållens svaga ställning är att de ofta får betala el till 
ett så kallat tillsvidarepris. Det är ett bestämt pris, men som elleveran-
tören kan ändra på eget initiativ. Ur ett kundperspektiv är tillsvida-
repris sämre än både fast pris, som är avtalat för en överenskommen 
tidsperiod, och ett rörligt pris som följer elbörsens rörliga pris. Huru-
vida fast eller rörligt pris är mest lönsamt för kunden går dock inte att 
avgöra i förväg, det beror på prisutvecklingen (de har samma förhållan-
de till varandra som fast och rörlig ränta).

Elhandelsföretagen säljer el till bland annat hushåll. Priset avgörs ge-
nom en överenskommelse mellan köpare och säljare. Det betyder i prak-
tiken att elhandelsföretagen kan sätta vilket pris de vill, det saknas helt 
priskontroll. Däremot måste elhandelsföretagen rapportera vissa typer 
av jämförelsepriser till Energimarknadsinspektionen. Tanken med sys-
temet är att elanvändare ska byta elhandelsföretag om de är missnöjda 
med priset. Det förutsätter emellertid att elanvändare har tid, förmåga 
och intresse av att jämföra priserna på elmarknaden. Elanvändare som 
inte är aktiva på marknaden riskerar att få betala ett högre pris.

till det paradoxala med elmarknaden hör att nya investeringar i elkraft-
verk kan leda till att elproduktionen ökar vilket sänker priset på el. Det 
innebär att nya investeringar till och med kan vara olönsamma. Det var 
därför följdriktigt att Vattenfall, Fortum och Eon 2015 deklarerade att 
företagen tillsammans skulle stänga två kraftverk vardera fem–tio år 
tidigare än vad som var tekniskt motiverat. Det gemensamma agerandet 
visar att företagen agerar tillsammans för att sätta konkurrensen ur spel. 
Genom att stänga kraftverk kan bolagen hålla upp elpriset, vilket enligt 
deras beräkningar skulle göra stängningarna lönsamma. En konsekvens 
kan bli ökade risker för framtida elstörningar. Det är inte säkert att det 

Det gemensamma agerandet visar att företagen agerar  
tillsammans för att sätta konkurrensen ur spel. »
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som är bäst för elbolagen också är bäst ur ett samhällsperspektiv.
Sedan avregleringen av elmarknaden finns ingen aktör som har ett 

samlat ansvar för elproduktionen. Ansvaret är i stället splittrat och 
till stora delar privatiserat. En särskilt känslig fråga är vem som ska ta 
ansvaret för nya stora investeringar och renoveringar. Ett förskräckan-
de exempel är Storbritannien, där avregleringen har gått lika långt som 
i Sverige, men där staten nu måste träda in med dyrbara subventioner 
för att klara behoven av reparationer och uppdateringar.

7.1. ELSÄKERHET, SAMHÄLLSSKYDD OCH SÄKERHETSPOLITIK
Alla samhällsviktiga verksamheter är beroende av energi och inte minst 
el. Hur elproduktion och eldistribution fungerar är därför inte bara en 
fråga för elkonsumenter och för dem som arbetar i energibranschen, 
utan handlar om hela samhällets säkerhet. Energibrist kan snabbt leda 
till en allvarlig krissituation. Dagens samhälle är extremt sårbart, om 
elektriciteten slås ut upphör snabbt all vital samhällsservice och möjlig-
heten till kommunikation.

De säkerhetspolitiska spänningarna har ökat i Europa, inte minst i 
regionen kring Sverige. Några av flera tecken på det nya säkerhetspo-
litiska läget är Rysslands annektering av Krim, de senaste årens terror-
dåd i Europa och USA:s mer oklara roll på den internationella scenen. 
Kännetecknande för dagens samhälle är också att nya metoder blivit 
vanligare vid konflikter mellan stater på bekostnad av traditionella 
militära maktmedel. Det handlar bland annat om systematisk desinfor-
mation, intrång i it-system och tekniska sabotage. I detta perspektiv är 
det uppenbart att det blivit viktigare att analysera den svenska energi-
försörjningen ur ett säkerhetsperspektiv. Det är inte någon slump att 
elsäkerhetsfrågor till en del ligger under försvarsberedningen.

Även de pågående klimatförändringarna får effekter för säkerheten 
i energisektorn. Under 2014 brann ett stort skogsområde i Västman-
land, en av de största skogsbränderna i svensk historia. Mycket tyder 
på att riskerna för skogsbränder kan komma att öka på grund av högre 
temperaturer och perioder av torka, det får direkta konsekvenser för 
säkerheten i Sverige. Bränder kan slå ut delar av energiförsörjningen, 
det är också farligt och komplicerat med räddningsinsatser i närheten 
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av energikraftverk, transformatorstationer, kraftledningsgator etc.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utarbe-

tat en strategi för hur svenska myndigheter och kommuner ska agera 
vid en situation med allvarlig elbrist. En central tanke är att skydda 
samhällsviktig verksamhet. För att klara det kan elnätsföretag tvingas 
att koppla ifrån andra elanvändare. Länsstyrelserna har sammanställt 
planer för vilka verksamheter som anses som samhällsviktiga. Planerna 
bygger på underlag från berörda kommuner.

Den svenska staten och kommunerna har successivt fått ett stör-
re ansvar för att säkerställa att grundläggande energiförsörjning ska 
fungera även i ett krisläge. Detta ansvar har emellertid hamnat på 
kollisionskurs med marknadiseringen av energisystemet, där ansvar 
och praktisk skötsel ofta har flyttats till underentreprenörer långt ut i 
oöverblickbara beställningskedjor. Det har både skett en privatisering 
och en fragmentisering av energisystemet, med en uppsjö av olika aktö-
rer som är involverade i produktion, nätdrift och distribution av el. Det 
är en uppenbar risk att det uppstår oklarheter om vilka aktörer som har 
kapacitet att ta ett övergripande ansvar i samband med en kris.

Före avregleringen av elmarknaden, när staten och Vattenfall nära 
nog hade en monopolsituation, var i praktiken alla elkonsumenter 
tvingade att betala för att landet kunde producera mer el än vad som 
behövdes. Bakom systemet låg en medveten tanke, att Sverige skulle ha 
en reservkapacitet i händelse av kris. När produktionen styckades upp 
och elektriciteten fick ett marknadspris blev det inte längre lönsamt att 
upprätthålla kraftverk för att garantera en reservkapacitet. För att ändå 
upprätthålla en viss säkerhetsmarginal antogs en reglering som ålägger 
det statliga affärsverket Svenska Kraftnät (SVK) att upphandla en viss 
reservkapacitet. Det sker för närvarande genom ett avtal med den tyska 
energikoncernen EON som tillhandahåller reservkapacitet genom det 
helägda oljekraftverket i Karlshamn. Utöver energiverket i Karlshamn 
har även Vattenfall en viss reservkapacitet genom oljekraftverket i 
Stenungsund. En gång i tiden fanns emellertid ett tiotal reservkraftverk 
i Sverige. Den extra kapaciteten är ett minne blott. Marknadiseringen 
och den alltmer slimmade produktionen har bidragit till att försvaga 
reservkapaciteten. Säkerhetsmarginalerna i dag är mindre än vad de 
har varit. En konsekvens är att sårbarheten har ökat.  
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En uppstramad reglering och en starkare offentlig och sammanhållen 
kontroll över elförsörjningen har blivit alltmer väsentligt ur ett säker-
hetsperspektiv. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
uttrycker sig synnerligen försiktigt i dessa frågor, men av MSB:s remiss-
svar till Energikommissionens betänkande ”Kraftsamling för framti-
dens energi” (SOU 2017:02) framgår ändå tydligt vad MSB anser:

”Energibrist skapar i sig en kris i samhället och energi är ofta en för-
utsättning för att hantera en pågående kris. En trygg och säker energi-
tillgång är därför en grundförutsättning för en god krisberedskap. En 
väl fungerande marknad är ofta bäst för utvecklingen i samhället, men 
ibland är statlig styrning av förstärkningsresurser nödvändiga för att sä-
kerställa att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och för att undvika 
bristsituationer.” (MSB, 7/4 2017.)

Slutsatsen är tydlig. Utifrån ett säkerhetsperspektiv finns goda skäl 
för ökad statlig styrning av elförsörjningen. En uppfattning som alltså 
även MSB delar.
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8. Konsekvenserna av avregleringen

Avregleringen av elmarknaden har sammanfattningsvis lett till:

•  farligare jobb inom energibranschen. Villkoren är hårt pressade. 
Företag i energibranschen försöker trycka ner kostnader, en strate-
gi är att använda billigast möjliga arbetskraft, det handlar ofta om 
leverantörer som använder arbetskraft från andra länder, men när 
tolkningen och utbildningen brister ökar risken för olyckor.  

•  sämre standard på elanläggningar och lägre kvalitet på det mate-
riel som används. En annan strategi för företag i energibranschen 
är att använda billigast möjliga materiel och att spara pengar på 
underhåll och renovering. Konsekvensen blir att kvaliteten och 
livslängden på elanläggningarna riskerar att bli sämre.  

•  högre kostnader för hushåll och industri. Monopolställningen 
inom delar av energibranschen, inte minst när det gäller elnätsfö-
retagen, pressar upp priserna. Hushållen och industrin får betala 
notan. 

•  ett försämrat samhällsskydd. Sverige klarar sig inte länge vid 
störningar av elproduktionen eller eldistributionen. Elsäkerheten 
är därför en säkerhetsfråga för hela samhället. Sämre standard och 
lägre kvalitet på elanläggningar är därför ett samhällshot.
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Tabell A: Anmälda allvarliga olyckor och allvarliga tillbud efter arbetsställe, 2012––2016

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

AB Borlänge Energi/HK - - - 1 2 3

AB Fortum värme samägt med Stockholms stad 1 1 9 2 2 15

Administration - - - 1 - 1

Affärsområde el - - - 1 - 1

Affärsområde elnät, stadsnät och administration 1 - - - - 1

Affärsområde energi - - - 1 - 1

Aktiebolaget Borlänge energi, HK 1 - - - - 1

Aktiebolaget Piteenergi - 1 1 - - 2

Alingsås energi nät aktiebolag 1 - - - - 1

Arvika Kraft AB - - - - 1 1

Arvika Teknik AB/Rosendal - 1 - - - 1

Bergs Tingslags elektriska aktiebolag - 2 - 3 1 6

Bioenergi Töreboda Aktiebolag - 2 - - - 2

Bjäre kraft, Ek för. - - - - 1 1

Björksätra krafvärmeverk 2 - - 2 - 4

Blaikenvind aktiebolag - - - 2 - 2

Bodens energi AB, kontoret - - - 1 - 1

Bodens energi nät aktiebolag - - - - 1 1

Bolandsverket - 5 2 2 - 9

Bomhus energi aktiebolag 1 - 2 - - 3

Borgholm energi AB - - - - 1 1

Borås elnät AB - - 1 - - 1

Borås energi och miljö elektra 1 - - - - 1

Borås energi och miljö AB - - - 2 2 4

Brattåsverket - - 1 - - 1

Brista 2 kommanditbolag - 2 - - - 2

Dala energi elnät AB - - 1 - 1 2

E.ON elnät Sverige AB, huvudkontor - - - - 1 1

E.ON elnät Sverige aktiebolag - - 2 - - 2

E.ON gas Sverige aktiebolag/Halmstadskontoret - - - 1 - 1

E.ON värme Järfälla häst 1 - - - - 1

E.ON värme Sverige A. Hävringe - - - - 1 1

(forts.)
 
Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



Tabell A: Forts.

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

E.ON värme Sverige AB/Örebro 1 - - - - 1

E.ON värme Sverige aktiebolag 3 - 2 1 1 7

E.ON värme Sverige aktiebolag huvudkontor - - - - 1 1

E.ON värme Sverige aktiebolag Infra city - - - - 1 1

E.ON värmekraft Sverige aktiebolag - - 1 - - 1

E.ON wind Sweden AB - - 1 - - 1

El och värme Myresjö - - - 1 - 1

El och värme Timbro - 1 - - - 1

Elektra nät AB - - - - 1 1

Elverk (Landskrona energi) 2 - - - - 2

Elverket - - - 1 - 1

ENA energi AB 2 1 - 1 - 4

Energiverk 1 - - - - 1

E.ON värme Sverige aktiebolag, Örebro - - 3 1 6 10

Falkenberg energi aktiebolag 1 - - - - 1

Falu elnät AB - - - - 1 1

Fjärrvärme - 1 - - - 1

Fjärrvärmeverk - 2 - - - 2

Forsmarks kraftgrupp aktiebolag - 1 1 2 3 7

Fortum generation AB - - - 1 1 2

Fortum generation AB Sveg och Furudal - 1 - - - 1

Fortum värme samägt med Stockholms stad AB/ 
Hammarbyverket

1 - - - - 1

Fortum värme samägt med Stockholms stad värtaverket 2 - - - - 2

Fårösunds fjärrvärme AB - - - 1 - 1

Gobigas - 1 - 1 - 2

Gobigasanläggning och Rya värmecentral - - - - 1 1

Gotlands energi aktiebolag - - 1 - - 1

Graninge Kalmar värme AB 1 - - - - 1

Gäddede - - - - 2 2

Gärstadverket 2 2 3 2 2 11

Gävle energi aktiebolag - - 1 - - 1

(forts.)
 
Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



Tabell A: Forts.

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

Göteborg energi aktiebolag - 1 - - - 1

Götene - - - - 1 1

Götene elförening ek. för. - 1 - - - 1

Halmstads energi och miljö AB - 1 2 - - 3

Halmstads energi och miljö nät AB - 2 - 1 - 3

Haparanda värmeverk aktiebolag 1 - - - - 1

Hedemora energi aktiebolag - - 2 2 1 5

Hetvattenanläggning, kraftvärmeverk 1 - - - - 1

Hetvattencentral - 1 - - - 1

Hetvattencentral HVG - - - 1 - 1

Hetvattencentralen Lugnvik 1 - - - - 1

HK 2 - - - - 2

HK, Dala energi elnät AB - - 1 1 - 2

Holmen energi AB 1 - - - - 1

Huvudkontor - - - 4 1 5

Härjeåns nät AB - - - - 1 1

Härnösand elnät aktiebolag - - - 1 - 1

Hässelbyverket - 1 - - - 1

Hässleholm miljö AB, Fjärrvärmeverket 1 - - - - 1

Hässleholm miljö AB, Värmeverket - - 1 - 2 3

Höganäs energi aktiebolag - 2 - 1 - 3

Högdalenverket 1 3 1 - - 5

Hörneborgsverket - 1 - - - 1

Idbäckens kraftvärmeverk 2 - - - - 2

Igelstaverket - 5 - - - 5

Igestaverket söderenergi AB - - 2 3 - 5

Infra City - - 1 - - 1

Jämtkraft elnät aktiebolag - 1 - - 1 2

Jämtkraft Östersundsområdet el 1 - - - - 1

Jönköpings energi AB - - 1 - 2 3

Jönköping energi aktiebolag - 1 1 1 6

Jönköping energi aktiebolag Munksjö

(forts.)
 
Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



Tabell A: Forts.

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

Jönköpings energinät AB 2 - - - - 2

Karlshamn kraft AB - 1 - - - 1

Karlskoga elnät AB, energiavd C 1/förråd/drift-anl arb. - - 1 - - 1

Kiruna kraft aktiebolag - - - 2 1 3

Kjellbergsgatan - 1 2 - - 3

Kontor - - - 2 2 4

Kraftringen energi AB (publ) - - 1 4 3 8

Kraftringen nät AB - - - - 1 1

Kraftvärmeverk 1 - - 1 1 3

Kraftvärmeverket KW - 1 - - - 1

Kraftvärmeverket Torsvik 1 - 1 - - 2

Kungsörs värmeverk - - 1 - - 1

Kungälv energi aktiebolag - 1 - - 2 3

Kungälv energi elverket 2 - - - - 2

Kv Cisternen - 1 - - - 1

Lantmännen Agrovärme AB - - - 1 - 1

Laxåvärme aktiebolag - - - - 3 3

Lerum energi aktiebolag - - 1 1 - 2

Lerum energiverk 1 - - - - 1

Lidköpinngs värmeverk aktiebolag - 1 - - - 1

Lillesjö kraftvärmerverk 1 - - - - 1

Lillpite kraft aktiebolag - 1 - - - 1

Linköpings kraftnät aktiebolag 1 - - - - 1

Ljungby energi aktiebolag - - - 1 - 1

Ljusdal elnät aktiebolag - 1 - 1 - 2

Ljusdal energi aktiebolag - - - 1 - 1

Lulekraft aktiebolag 1 - 1 - - 2

Luleå energi ab 1 - - - - 1

Luleå energi aktiebolag - 1 - - - 1

Luleå energi elnät aktiebolag 1 - 1 1 2 5

Lysverket - - 2 - - 2

Maevaara vind AB - - 1 - - 1

(forts.)
 
Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



Tabell A: Forts.

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

Malmö Eriksfält - - 2 - - 2

Malmö fyran - - - - 1 1

Malmökontoret - - - - 1 1

Markbygden vind AB 1 - - - - 1

Mjölby – Svartådalen energi AB, kontor 1 - - - - 1

Moforsens kraftverk - - 1 - - 1

Mälarenergi AB, Krafvärmeverket KVV 1 - - - - 1

Mälarenergi AB, Mälarhuset HK - - - - 1 1

Mälarenergi AB/Kraftvärmeverket KVV - 1 7 6 6 20

Mälarenergi elnät AB 1 - - 1 - 2

Mölndal energi akteibolag - - - - 1 1

Mölndal energi Riskulla 1 - - - - 1

Nordvästra Skåne södra Halland energi AB 1 - - - - 1

Norrtälje energi aktiebolag - 1 1 - - 2

Nybro värmecentral AB - - - 2 - 2

OKG AB Simpvarp 2 - - - - 2

OKG aktiebolag - - 2 - 4 6

Oxelö energi aktiebolag - - - - 2 2

Panncentral - - - - 1 1

Panncentralen Majarp - - - - 1 1

Pemco träpellets aktiebolag - - 1 - - 1

Rabbalshede kraft AB (publ) - - 1 - - 1

Renova aktiebolag - - - 2 - 2

Renova Sävenäs 2 - - - - 2

Ringhals AB - - 7 2 7 16

Rosendal - 1 - - - 1

Sala-Heby energi AB/värme 1 - - - - 1

Sala-Heby energi elnät AB, elverket - - - - 1 1

Sandviken energi aktiebolag 1 - - - - 1

Sandviken energi elnät AB - - 4 2 6 12

Scandinavian biogas Södertörn AB - - - - 1 1

Sidensjö vindkraft AB - - - 1 - 1

(forts.)
 
Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



Tabell A: Forts.

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

Siysav HK, återvinning, energi, kemi, biotec - - - 1 - 1

Sjöbo elnät aktiebolag - - - 1 1 2

Skellefteå energi underhåll handelsbolag 1 - - - - 1

Skellefteå kraftaktiebolag, HK/kraftverk - - 1 - - 1

Skogås värmeverk - - - 1 - 1

Skövde biogas AB - - - 1 - 1

Solör bioenergi Charlottenberg AB - - - - 1 1

Solör bioenergi fjärrvärme AB - - - 1 - 1

Statkraft Sverige AB - - 1 - - 1

Svartvallsberget SPW AB - 2 - - - 2

Svenljunga energi aktiebolag 1 - - - - 1

Svensk biogas i Linköping - - - 1 - 1

Svenska Kraftnät 1 1 1 1 4 8

Svenska Kraftnät HK 2 - - - - 2

Sydkraft thermal power AB - - - - 1 1

Sysav HK, återvinning, energi, kemi - 1 2 - - 3

Sysav, HK/central administration 1 - - - - 1

Sävenäs avfallskraftvärmeverk - - - 2 - 2

Sävenäs förbränn.anl/förädl./materialåterv. 1 2 - 1 - 4

Sågenergi i Sikfors AB 1 2 - 1 1 5

Såtenergi aktiebolag - - - - 1 1

Söderenergi Igelstaverket 3 - - - - 3

Tannefors - - - 1 - 1

Tekniska verken i Kiruna AB, Kiruna värmeverk 2 - - - - 2

Tekniska verken  i Kiruna aktiebolag 2 - 7 - - 9

Tekniska verken Linköping nät AB - 1 1 2 - 4

Telge nät AB 1 2 - - 2 5

Torsby - 1 - - - 1

Trelleborgs energi - - 1 - - 1

Trollhättan energi aktiebolag, Stallbacka värmeverk - - 1 - - 1

Ulricehamns energi aktiebolag - - - 1 - 1

Umeå energi elnät AB - - 1 - - 1

(forts.)
 
Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



Tabell A: Forts. 

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

Vallentuna elverk AB 1 - - - - 1

Varberg energi aktiebolag - 1 - - - 1

Vattenfall aktiebolag - 1 - - - 1

Vattenfall aktiebolag, Västerås - - 1 - - 1

Vattenfall aktiebolag/värme Drefviken 2 - - - - 2

Vattenfall eldistribution AB - - 2 - - 2

Vattenfall Kalix fjärrvärme aktiebolag 1 1 - - - 2

Vattenfall vattenkraft AB - - 1 - 1 2

Vattenfall vattenkraft AB Voullerim - - 1 - 2 3

Vattenfall vattenkraft AB, Näsåker - - 1 - 2 3

Vattenfall vidkraft aktiebolag - - 1 - - 1

Vattenkraftstation Hallstahammar - - - 1 - 1

Vetlanda energi och teknik AB - - - - 1 1

Voullerim - - 1 - - 1

Vänerenergi AB - - - - 1 1

Värme och hetvattencentral - - - - 1 1

Värmeverk - 2 - - - 2

Värmeverket 1 7 - 2 4 14

Värmeverket Uddetorp - - - - 1 1

Värnamo energi aktiebolag - - - 1 - 1

Värtaverket - - 1 3 1 5

Växjö energi aktiebolag - - - - 1 1

Woxnadalens energi aktiebolag - 1 - - - 1

Älvdalen - 1 - - - 1

Återvinning Bjurögatan - - - 1 - 1

Ö-vik energi 1 - - - - 1

Öresundskraft AB HK - - 1 - - 1

Öresundskraft kraft & värme aktiebolag - 1 - 1 1 3

Öresundskraft marknad AB - 1 - - - 1

Örtofta sockerbruk diesel + mottryck nordig sugar AB 1 - - - - 1

Österlens kraft aktiebolag - 1 - - - 1

Övertorneå energi & kommunikation AB - - 2 - - 2

(forts.)
 
Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



TABELL A: Forts. 

Arbetsställe 2012 2013 2014 2015 2016 Total (alla)

Övik energi aktiebolag 1 1 - - - 2

Övik energi nät aktiebolag - 1 - - - 1

Total (alla) 90 89 115 104 121 519

Källa Arbetsmiljöverket, 2017.

TABELL B: Anmälda allvarliga olyckor och allvarliga tillbud efter bransch, 2012—2016.

Ngr Bransch 2012 2013 2014 2015 2016 Total %

35110 Generering av elektricitet 13 19 32 21 34 119 22,93

35120 Överföring av electricitet 3 1 1 1 4 10 1,93

35130 Distribution av elektricitet 18 16 26 21 28 109 21,00

35140 Handel med elektricitet 1 2 1 3 4 11 2,12

35210 Framställning av gas - - - 2 1 3 0,58

35220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät - - - 1 1 2 0,39

35300 Försörjning av värme och kyla 55 51 55 55 49 265 51,06

Total (alla) 90 89 115 104 121 519 100,00

Anmälda allvarliga olyckor och allvarliga tillbud enligt 3 kap 3 a § AML efter bransch. Källa Arbetsmiljöverket, 2017.



Tabell C: Anmälda allvarliga olyckor och allvarliga tillbud efter händelse, 2012–2016.

kod Händelse 2012 2013 2014 2015 2016 Total %

01 Elektricitet 13 18 19 13 29 2 17,73

02 Brand 8 3 2 4 6 23 4,43

03 Explosion/sprängning 6 11 4 5 6 23 4,43

04 Kemikalie 2 8 5 4 9 28 5,39

05 Fallande/flygande föremål 10 8 16 11 13 58 11,18

06 Person föll 2 7 16 9 6 40 7,71

07 Fordon 15 6 8 8 11 48 9,25

08 Fysisk överbelastning, feltramp 2 3 2 4 2 13 2,50

09 Maskin eller transportanordning 10 7 11 11 8 47 9,06

10 Handhållet verktyg/föremål 4 1 3 1 2 11 2,12

11 Hot 1 4 4 - - 9 1,73

12 Rån - - 2 - - 2 0,39

13 Fysiskt våld - - - - 1 1 0,19

14 Psykisk chock - - - 1 - 1 0,19

15 Annan orsak - - - 1 - 1 0,19

Total (alla) 90 89 115 104 121 519 100,00

Anmälda allvarliga olyckor och allvarliga tillbud enligt 3 kap 3 a § AML efter händelse . Källa: Arbetsmiljöverket, 2017

Tabell D: Anmälda allvarliga olyckor och allvarliga tillbud efter typ av anmälan, 2012–2016.

kod Typ av anmälan 2012 2013 2014 2015 2016 Total %

302 Tillbud 57 54 77 68 89 345 66,46

303 Olycksfall 32 34 37 36 32 171 32,95

304 Dödsfall 1 1 1 - - 3 0,58

Total (alla) 90 89 115 104 121 519 100,00

Anmälda allvarliga olyckor och allvarliga tillbud enligt 3 kap 3 a § AML efter typ av anmälan.  

Källa: Arbetsmiljöverket, 2017
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Den här rapportens visar hur avregleringen av elmarknaden lett  
till farligare jobb, sämre elsäkerhet, högre elräkningar, lägre stadard 
på elanläggningar och ett ökat hot mot samhällets strömförsörjning  
i händelse av kris. 
 Med informativa faktarutor, gripande livs  öden och genomarbeta-
de analyser skriver Mats Wingborg med ett mänskligt och samhäl-
leligt perspektiv en stillsamt rasande och faktaspäckad uppgörelse 
med en avreglering som spårat ur. 

Vem får betala priset?


