
Elkostnader, BNPP
     och andra allvarliga saker

I Norrland får de 90 öre per förbrukad kilowat-
timme. I område 3 och 4 får de 126 respektive 
129 öre per kilo wattimme. När bidraget kommer 
är däremot höljt i dunkel, liksom förra gången. 
Även detta stödpaket blir säkert sekretessbe-
lagt. Ingen ska tydligen få veta vad som betalas 
ut och till vem.
 Elstödpaket nr 1 var ett hast- och hafsverk 
och det vill man förstås inte skylta med. Jag 
förstår inte detta hysch-hysch. 

Jag blir irriterad när jag på tv får höra att «i 
mor gon är spotpriset på el 98 öre». Det säger 
inte ett dugg om den egentliga elkostnaden för 
året.
 Jag har stenkoll på min förbrukning och räk-
nar ut den faktiska kostnaden för varje kilowat-
timme. Jag adderar alla årets elfakturor och 
dividerar med antalet kilowattimmar jag gjort av 
med. Sålunda har jag sett att jag minskade min 
elförbrukning förra året med 24 procent jämfört 
med 2021. Men elkostnaden ökade med 45 
procent!
 Min elfaktura i december var på 7 600 kro-
nor för mitt mellanradshus med vattenburen 

elvärme. En bekant som har 
en friliggande villa i sam-
ma storlek och i samma 
elområde, men direktel, 
fick betala ca 11 000 
kronor för samma tid. Vi 
är båda ensamstående 
pensionärer.
 Jag har temperatur 
mellan 17 och 18 grader 
på nedervåningen, i de 
tillstängda rummen 
betydligt lägre. Jag drar 
aktivt ner på allt som kan 
höja elräkningen. 

Katastrofalt BNP
senaste kvartalet
30 januari redovisades också ett oväntat BNP- 
fall med 0,6 procent för fjärde kvartalet jämfört 
med tredje kvartalet 2022 och 2021 års fjärde 
kvartal. «Det här var en rejält svag siffra, be-
tydligt svagare än vi hade förväntat oss» sa 
SEB-ekonomen Olle Holmgren.
 Ändå steg BNP un der hela 2022 med 2,4 
pro cent. Något mer än snittet för de senaste 
årtiondena enligt SEB. Vad jämrar sig SEB då 
för? Nu finns ju medel till Sveriges försvarsbud-
get. Under 2022 dignade svenska folket under 
saltade elfakturor, dyra bränslen, höjda boräntor 
och ökade kostnader på ALLT genom rekord-
hög inflation.

Nyligen kunde man läsa: Nytt elstödpaket klart. 
Svenska kraftnät har räknat fram elstödspaket 
nr 2 för att kompensera för de höga elfakturor-
na i november och december 2022.
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Om inte SEBs ekonomer vet det så kan 
jag tala om att julhandeln i december 
gick tillbaka med 10 procent. Det är det 

där med gungorna och karusellen. Någonting 
måste vanligt folk dra ner på för att klara ekono-
min.
 Ekonomerna var samtidigt förvånade att inte 
hotell- och restaurang gått tillbaka. Men det är 
inte heller konstigt. Den del av svenska folket 
som har råd att besöka dessa etablissemang 
har inte behövt göra avkall på sina vanor. Någ-
ra har bevisligen tjänat storkovan förra året. 
Segmentet hotell- och restaurang är också den 
bransch som den kriminella världen nyttjar och 
därigenom kan bidra till samhällsnyttan. In-
komstskatt betalar de ju inte. Undrar vad BNP 
skulle vara om den kriminella världens ekonomi 
fanns med i beräkningarna?

Vad skulle SEBs ekonomer tycka om 
svenska folket körde med ett sparår 
2023 och drog ner på ALLT? Då skulle 

de få skäl att oja sig nästa årsskifte. Men det 
kommer inte att hända, folk lånar bara mer 

pengar. Svenskarna är det näst mest skuldtyng-
da i hela världen. Det är bara danskarna som 
är värre. Vi kan nog hålla värdet på BNP uppe 
även om våra knarkinköp inte finns med i beräk-
ningarna. 

Storleken på BNP får man genom att lägga 
ihop värdet på alla varor och tjänster un-
der ett år. Den finansiella sektorn, där man 

gör pengar på pengar, ingår också i landets 
BNP, men det ger inte inflöde av pengar till BNP 
baserat på produktion och försäljning av varor 
av mer påtaglig karaktär. BNP är inte heller nå-
got mått på välfärd i vår del av världen. BNP är 
mer att se som en uppblåst ballong.

Men GRATTIS till de plus 2,4 procen-
ten, där har vi ju som sagt pengar till 
att klara försvarsbudgeten med råge, 

nu när vi kanske står inför ett tredje världskrig. 
Vapenlobbyn och försvarsindustrin kommer att 
gå gyllene tider tillmötes och kan på så vis bidra 
till vårt BNP.

Inger Klintberg Danielsson 23-02-08


