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SAMMANFATTNING 

Den svenska efterfrågan på elektricitet förväntas öka årligen, vilket innebär att nya 
investeringar inom elsektorn är nödvändiga de kommande åren. Klimatpolitiken har under de 
senaste åren blivit allt mer uppmärksammat och Sveriges regering har målet att år 2040 ska 
den svenska elproduktionen vara 100 % förnybar. För att uppfylla den ökade efterfrågan på el 
och uppfylla Sveriges mål med 100 % förnybar elproduktion kommer investeringar i 
förnybara energikällor vara nödvändiga.  

 
Denna studie syftar att undersöka icke-ekonomiska drivkrafter- och barriärer för investering 
av egenproducerad förnybar el. Kvalitativa intervjuer har genomförts med elbolagen; 
Vattenfall, Fortum, Skellefteå Kraft, Jämtkraft, Mälarenergi och Göteborg Energi.  
 
Studien har utgått från teorier om hållbart företagande och marknadsutveckling. De främsta 
icke-ekonomiska faktorerna som påverkar investeringsbeslut visade sig vara en kombination 
av; ägardirektiv, miljömässiga faktorer och politiska spelregler. Drivkrafterna som 
identifierats var; ett ökat framtida effektbehov, ägardirektiv samt miljömässiga- och sociala 
aspekter. Den främsta barriären är politiska spelregler vilket innebär en osäkerhet vad gäller 
hur den framtida elmarknaden kommer att se ut och en rädsla att elmarknadens spelregler 
kommer att ändras när nya regeringar tar över styret i Sverige. 
.  
 

Nyckelord: Förnybar elproduktion, förnybara energikällor, investering, faktorer, drivkrafter, 
barriärer och hållbart företagande. 

  



 

 

ABSTRACT 

The demand for electricity in Sweden is expected to increase, which means that new 
investments in the electricity sector are necessary. The Swedish government has committed to 
the goal that by 2040 the electricity production in Sweden should be 100% renewable. In 
order to meet the increased demand for electricity and meet the Swedish goal with 100% 
renewable electricity production, investments in renewable energy sources will be necessary. 

 
The purpose of this study is to identify the driving forces and barriers for investment in 
renewable electricity. Qualitative interviews have been conducted with the electricity 
companies; Vattenfall, Fortum, Skellefteå Kraft, Jämtkraft, Mälarenergi and Göteborg Energi. 
 
This study is based on theories regarding sustainability and market development. The main 
factors affecting investment decisions proved to be a combination of; owner directives and 
environmental factors and policies. The driving forces identified are; Increased power 
demand, owner directives and environmental and social aspects. The main barrier identified is 
political rules and an uncertainty as to how the future electricity market will look and a fear 
that the rules of the electricity market will change when a new government takes over the 
board in Sweden. 
 
Key words: Renewable electricity, renewable energy, investment, drivers, factors, barriers 
and sustainability. 
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DEFINITIONER 
 
Nedan beskrivs definitioner på uttryck och begrepp som använts i denna studie. 
 
 
Elbolag   Företag som producerar el.   
 
Elhandelsbolag  Företag som handlar med el. 
 
Elmix En sammanställning av vilka energikällor som används vid 

producering av el.  
 
Energi Förmågan hos ett system att utföra arbete. (NE, u.å., a) Energi kan 

varken produceras eller förstöras, utan omvandlas istället mellan olika 
energiformer, exempelvis rörelseenergi och lägesenergi.   

 
Energikälla  En naturtillgång som kan omvandlas till ljus, rörelseenergi eller värme 

(NE, u.å., b) Energikällor används för att producera elektricitet.  
 
Energimix En sammanställning av de olika energislagen som används vid 

producering av el och värme.  
 
Energislag   Typ av energikälla som används vid produktion av el.  
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1. INTRODUKTION 

I detta inledande kapitel introduceras ämnet som denna studie undersöker; elbolags 
drivkrafter och barriärer för att investera i förnybara energikällor. En problemdiskussion 
presenteras som beskriver tidigare forskning inom området och varför detta är av intresse att 
undersöka. Detta utmynnar i studiens syfte, frågeställningar och avgränsning.  

 

Dagens samhälle har blivit allt mer beroende av elektricitet. Den svenska efterfrågan på 
elektricitet förväntas öka årligen mellan 0,6-1,6 %, vilket innebär att nya investeringar inom 
elsektorn är nödvändiga de kommande åren. Elektricitet har idag nackdelen att det fortfarande 
är svårt att lagra vilket bidrar till att elproduktion behöver ske när efterfrågan av el uppstår. 
Elmarknaden är komplex och det är svårt att förutspå framtida elpriser samtidigt som politiska 
styrmedel påverkar elmarknaden. (Petterström och Söderholm, 2009; 
Energimarknadsinspektionen, 2007) 

 

Elektricitet kan idag produceras av förnybara energikällor, förbränning av fossila bränslen, 
och kärnkraft. Förnybara energikällor innebär att energins ursprung är från källor som 
ständigt förnyas och som inte kommer ta slut. Sol, vind, vatten och biomassa är förnybara 
energikällor som används för elproduktion. El som framställs via förbränning av fossila 
bränslen (kol, olja, torv och naturgas) har nackdelarna med begränsade råvarutillgångar och 
stora mängder koldioxidutsläpp. (Naturvårdsverket, 2018) Hela 40 % av världens 
koldioxidutsläpp kommer från produktion av elektricitet och värme, (Ang och Su, 2016; IEA, 
2015) vilket har en negativ påverkan på världens klimat och bidrar till den globala 
växthuseffekten. (Huges, 2000; Diaz och Graham, 1996) Klimatpolitiken har under de senaste 
åren blivit allt mer uppmärksammat och Sveriges regering har målet att år 2040 ska den 
svenska elproduktionen vara 100 % förnybar. (Regeringen, 2018) 

 

Investeringar inom elsektorn innebär en risk i och med ett osäkert elpris och osäkerheter vad 
gäller politiska styrmedel. Denna studie ämnar undersöka vad som faktiskt driver investerare 
att vilja investera i förnybar elproduktion trots den osäkra marknaden samt vilka barriärer 
förnybara energikällor står inför. 
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1.1 Problemdiskussion 

Vid alla typer av investeringar finns det olika faktorer som påverkar, vissa faktorer kan ses 
som en drivkraft till att investeringar sker, medan andra faktorer kan ses som en barriär och 
verkar hämmande mot investeringar. På senare tid har studier genomförts kring faktorer som 
påverkar investeringar i förnybar elproduktion, vilket Sener, Sharp och Anctil (2018) har 
sammanställt i en litteratur genomgång baserad på den globala elmarknaden. Elmarknaderna 
ser dock olika ut i olika länder och hur faktorer påverkar kan därmed komma att variera, hur 
applicerbar denna studie är på den svenska elmarknaden är därför svår att avgöra liksom att 
elmarknader är under en ständig förändring med nya tekniker och med politiska styrmedel 
som styr och reglerar elmarknaderna.  

 

Flera studier uppmärksammar den miljömässiga faktorns påverkan på investeringsbeslut i 
elproduktion (Sener, Sharp och Anctil, 2018; Marques och Fuinhas, 2011). Hållbarhet och 
miljöfrågor har blivit ett allt mer diskuterat och uppmärksammat vilket påverkar 
investeringsbeslut mot förnybar elproduktion, både i form av en ökad efterfrågan från 
konsumenterna med förnybart gentemot elbolagen, men även i form av att elbolag vill vara en 
förebild och investerar i vissa fall innan efterfrågan från konsumenterna uppstår. Elbolagen 
påverkar vilket utbud som finns på elmarknaden och om de investerar allt mer mot förnybart 
har det en stor påverkan på utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Marques och Fuinhas 
(2011) studie på den europeiska marknaden visar dock att miljömässigt medvetande kring 
klimatförändringar enbart inte räcker för att motivera för investeringar inom förnybar 
elproduktion.  Detta är dock något som kan komma att ändras med tiden vilket innebär att 
situationen idag kan se annorlunda ut idag i jämförelse med när denna studie genomfördes. 
Det kan även variera beroende på vilken elmarknad som undersöks, om det idag representerar 
och är applicerbart på den svenska elmarknaden är svårt att avgöra, men att hållbarhet och 
miljömässigt medvetande på ett eller annat sätt påverkar är fortfarande väldigt aktuellt.   

 

Flera tidigare studier har fokuserat på drivkrafter och motiv till investering i förnybar 
elproduktion. Marques och Fuinhas (2011) studie kring motiv för investeringar i förnybart på 
den europeiska elmarknaden identifierade att priset på förnybart i jämförelse med icke 
förnybara energikällor inte signifikant påverkade utvecklingen mot förnybart, vilket innebär 
att marknaden i sig inte driver utvecklingen mot förnybart utan att det är andra faktorer som 
påverkar. Tidigare studier har även gjorts kring hinder och barriärer för investering i förnybar 
elproduktion både på den globala och den svenska elmarknaden (Painuly, 2001) och många 
kopplade till ett specifikt energislag. Ett flertal tidigare studier lyfter fram att en 
kostnadsreducering behövs för att investeringar i förnybar elproduktion ska vara 
kostnadseffektiva och ske i den takt som önskas. (Painuly, 2001; Petterström och Söderholm, 
2009)  
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Den ekonomiska faktorns betydelse för investeringsbeslut är något som identifierats av flera 
tidigare studier och därför ämnar denna studie att undersöka icke-ekonomiska faktorer på den 
Svenska elmarknaden, vilket Bergek och Mignon’s (2016) studie kring motiv att 
implementera förnybar energi (RET) på den svenska elmarknadenen efterfrågar: 

 

“It would also be interesting to see studies that challenge the implicit assumption in much of 
the previous literature that traditional RET adopters, such as utilities and large energy 

companies, are driven primarily by economic motives.” (Bergek och Mignon, 2016, s.558) 

 

Sener, Sharp och Anctil (2018) beskriver att det finns behov av att studera barriärer i 
kombination med drivkrafter. Masini och Menichetti (2013) genomförde en studie på icke- 
ekonomiska drivkrafter mot förnybar elproduktion på den globala markanden, men det finns 
ett behov av ytterligare kunskap kring icke-ekonomiska faktorer som påverkar 
investeringsbeslut på den svenska elmarknaden och identifiera elbolags drivkrafter och 
barriärer på denna osäkra föränderliga marknad. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur icke-ekonomiska faktorer påverkar elbolags val 
att investera i elproduktion samt identifiera drivkrafter och barriärer för investering i 
egenproducerad förnybar el. För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

- Hur påverkas elbolag av icke-ekonomiska faktorer vid investering i förnybar 
elproduktion? 

- Vad hämmar elbolag till att investera i förnybar elproduktion? 

- Vad driver elbolag till att investera i förnybara energikällor? 

1.3 Teoretiskt bidrag 

Denna studie ämnar bidra med ytterligare kunskap inom området kring elbolags drivkrafter 
och barriärer för investering i egenproducerad förnybar el. Studien kan bidra generellt till 
ytterligare kunskap inom forskningsområdet, vilket kan vara av intresse för forskare inom 
förnybar energi. Ytterligare kan det vara av intresse för myndigheter och beslutsfattare för att 
vara medvetna om vilka icke-ekonomiska faktorer som påverkar investeringsbeslut, vilka 
drivkrafter som finns och vilka hinder och barriärer som uppstår för att kunna anpassa 
politiska styrmedel. Studien kan även vara av intresse för elbolag som investerar i förnybara 
energikällor. 
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1.4 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till den svenska elmarknaden. Studien ämnar undersöka elbolags 
investering i egenproducerad förnybar el och ej investering i energi som andra aktörer 
producerar. Elhandel analyseras ej i detta arbete, och därför är rena elhandelsbolag ej av 
intresse för studien. Elbolag som producerar el i Sverige är av intresse för denna studie, 
företagen i sig behöver inte vara svenskägt, så länge de producerar och säljer elen på den 
svenska elmarknaden. De förnybara energikällorna som undersöks i denna studie är främst 
vind, sol och vatten men även bioenergi.  Geotermisk energi har ej undersökts i denna studie. 
Denna studie är inriktad på elmarknaden och därför har ej värmeproduktion undersökts. 
Denna studie ställer sig neutral till om investering i förnybara energikällor är rätt val att satsa 
på.  
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2. LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel presenteras teori och litteratur som kommer vara utgångspunkten för denna 
studie. Hållbart företagande presenteras som ett inledande kapitel vilket är en huvudteori i 
denna studie. En beskrivning av marknadsutveckling vid implementering av ny teknik på en 
marknad beskrivs därefter. Slutligen redovisas tidigare forskning kring investering i förnybar 
energi, vilka faktorer som påverkar samt vilka drivkrafter och barriär tidigare forskare funnit 
påverkar investeringsbeslut.  

2.1 Hållbart företagande 

Miljöpolitik och hållbarhetsaspekter har under de senaste åren blivit allt mer 
uppmärksammade. Vid investeringsbeslut går det inte enbart att fokusera på den finansiella 
vinsten utan företagets ansvar mot samhället blir allt viktigare (Carroll, 1991). Hållbart 
företagande har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat och kan förklaras med 
hjälp av Carroll’s (1991) hållbarhetspyramid (se Figur 1 nedan).  

                     

Figur 1. Hållbarhetspyramid. Egen figur inspirerad av Carroll (1991).                

Basen på pyramiden består av ekonomiskt ansvar och syftar till att företag behöver vara 
lönsamma för att överleva. Vidare kommer rättsligt ansvar vilket innebär att följa regler och 
lagar. Det etniska ansvaret som är näst högst upp beskrivs som ett agerande som är i enlighet 
med det som anses vara etiskt rätt och rättvist. (Carroll, 1991) 
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Längt upp i toppen är det filantropiska ansvaret som innebär att vara en god 
samhällsmedborgare och detta kan även ses som ett frivilligt ansvar. (Carroll, 1991) 
 
Sandahl och Sjögren (2005) beskriver att idag görs investeringar inte enbart ur en ekonomisk 
synvinkel utan även för att det skapar ett mervärde för företaget. Det finns vissa minimikrav 
som ska uppfyllas men bland annat Clarkson’s (2012) studie visar att många företag lägger 
mer resurser på hållbarhetsfrågor än vad regelverken kräver. Branco och Rodrigues (2006) 
studie visar att investeringar inom hållbarhet kan bidra till externa och interna fördelar och 
inte behöver vara negativt ur en ekonomisk synvinkel, de kan istället bidra till nya 
affärsmöjligheter. Begreppet triple bottom line är ett vanligt begrepp inom hållbarhet och 
innebär att aspekterna ekonomisk, social och miljömässig tas i beaktning för att uppnå 
hållbarhet. Att satsa på de miljömässiga och sociala aspekterna kan även visa sig leda till 
positiva ekonomiska effekter. (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012) 

2.2 Marknadsutveckling - ny teknik 

Att introducera ny teknik på en marknad kan illustreras med en S-kurva (se Figur 2). En S-
kurva innebär att marknadsandelarna i början är låg på grund av att tekniken är ny. I och med 
en ökad social acceptans och att teknikutvecklingen går framåt accelererar kurvan. På grund 
av att marknadsandelarna accelererar ökar produktionen vilket utmynnar i större kvantiteter 
vilket i många fall bidrar till att tillverkningskostnader minskar och det blir billigare att 
investera. (Schilling , 2005)  

 

Figur 2 S-kurva. Figur inspirerad av Schilling (2005). 
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Schilling (2005) beskriver att rikligt med empiriskt bevis visar att desto mer en teknik 
används, desto mer utvecklas tekniken, och tekniken blir allt mer effektiv. Att implementera 
en ny teknik på en marknad står inte endast inför tekniska utmaningar utan också sociala 
utmaningar, då den nya tekniken ska verka samhällsenligt och tillgodose de behov som finns.  

 

Vidare visar Schilling’s (2005) studie att när ett företag får mer erfarenhet av en teknik hittar 
de sätt att göra tekniken mer produktiv, vilket bidrar till att ju mer en teknik är 
implementerad, desto bättre blir den. Nedan i Figur 3 och 4 redovisas utvecklingskurvor kring 
kostnadsreducering och prestandaökning vid introducering av en ny teknik på en marknad.  

 

 

Figur 3 Kostnadsreducering. Figur inspirerad av Schilling (2005). 

 

Figur 4 Prestandaökning. Figur inspirerad av Schilling (2005). 
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2.3 Investering i elproduktion 

Att investera i elproduktion innebär en risk i och med att framtida elpriser är svåra att förutspå 
samtidigt som flera faktorer som politiska styrmedel påverkar elmarknaden. International 
Energy Agency (IEA) beskriver att det finns fyra riskkategorier vid investeringar i 
energiproducerande anläggningar; marknads-, anläggnings-, policy- och regleringsrisk. (IEA, 
2007) Marknads- och anläggningsrisk är direkt kopplade till företagets intäkter medan policy- 
och regleringsrisk är politiska faktorer som påverkar regler på elmarknaden. 
(Energimarknadsinspektionen, 2007)  
 
Liksom alla investeringar finns det vissa faktorer som påverkar investeringsbeslut i 
elproduktion och Sener, Sharp och Anctil’s (2018) studie har sammanställt litteratur kring 
drivkrafter och barriärer för investering i elproduktion vilket påverkar den globala 
utvecklingen av investering inom förnybar energi. Studien är baserad på den globala 
elmarknaden och de har delat in faktorerna som påverkar investeringsbeslut mot förnybara 
energikällor i följande sju kategorier: 
 

• Ekonomisk: Investeringskostnader för förnybara energikällor i jämförelse med 
investeringskostnader för icke-förnybara energikällor.  

• Miljömässig: Koldioxidutsläpp och föroreningar på miljön. 
• Politisk: Energipolitik med syfte att främja förnybar energi.  
• Reglerande: Politiska styrmedel och lagstiftning. 
• Social: Allmänhetens intresse för förnybar elproduktion samt allmänhetens förtroende 

för tekniken. 
• Teknologisk: Tekniska faktorer kopplat till hur det har fungerat operativt. 
• Teknisk potential: Potentialen för förnybar energi i form av infrastruktur, 

markområde och hur stor effekt som kan utvinnas ur energislagen. 

 

De faktorer som identifierades som drivkrafter till investering i förnybara energikällor i Sener, 
Sharp och Anctil’s (2018) studie var; ekonomiska-, miljömässiga- och den sociala faktorn. 
Faktorerna politisk-, reglerande-, teknologisk- och teknisk potential kunde varken klassas som 
drivkrafter eller barriärer och sågs därför som neutrala. Sener, Sharp och Anctil’s (2018) 
studie fann inga signifikanta barriärer för förnybar energi. Denna studie är baserad på den 
globala marknaden och resultatet kan därmed komma att variera beroende på vilken 
elmarknad som undersökts, detta på grund av att alla elmarknader står inför olika 
förutsättningar i form av politiska styrmedel, regleringar och lagar samt har olika 
förutsättningar beroende på vilka energislag som är möjligt att investera i på respektive 
energimarknad.  
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Idag finns det flera olika energislag som elbolag kan investera i gällande elproduktion. Många 
elbolag väljer att göra investeringar inom olika typer av elproduktion för att inneha en portfölj 
av olika energislag i sin energimix. (Energimarknadsinspektionen, 2007) Detta är något som 
även tidigare studier har uppmärksammat, en vilja att inneha en blandning av energikällor i 
elbolags energimix, vilket kan ses som en drivkraft till att investeringar i förnybar 
elproduktion sker. (Wustenhagen och Menichett, 2012; Wing Lee och Zhong, 2014)  
 

Flera tidigare studier har analyserat drivkrafter och barriärer som förnybara energikällor står 
inför. Painuly’s (2001) studie som genomfördes för nästan 20 år sedan beskrev vid denna 
tidpunkt att förnybara energikällor generellt står inför de icke-ekonomiska hindren: 
marknadsbarriärer och tekniska hinder.  Vissa hinder kan vara specifika för just ett energislag 
medan andra för en region eller ett land. Markandsbarriärerna förklarades som; energisektorn 
är en högt kontrollerad marknad vilket bidrar till regleringar och styrmedel starkt påverkar, 
bristfällande information, saknad av marknadsinfrastruktur, höga investerings- krav och 
kostnader. Marknadsbarriärer är något som forskning fortfarande uppmärksammar som en 
barriär i form av politiska spelregler på elmarknaden vilket Energimarkandsinspektionen 
(2007) baserat på den svenska elmarknaden även uppmärksammade, politiska risken vilket 
kan utvecklas som reglerings- och policy risken ses som den största barriären.   

 

Investering i- och implementering av ny teknik innebär att något nytt implementeras och att 
en förändring sker. Förändringar är något som många kan vara kritiska till vilket kan påverkat 
investeringar i ny teknik. Sociala hinder vid investering i förnybara energikällor är något som 
tidigare forskning uppmärksammat och som visar att många fortfarande har en negativ 
inställning till förnybara energikällor, vilket påverkar investeringsbeslut (Ek, 2005; Masini 
och Menichetti, 2013). Marques och Fuinhas’s (2011) studie baserat på den europeiska 
elmarknaden kom fram till att traditionella energikällor begränsar drivkraften mot förnybara 
energikällor. De kom fram till att social medvetenhet om hållbarhet inte enskilt är ett 
tillräckligt stort motiv till investering i förnybara energikällor. Inkomster och priser på fossila 
bränslen var inte signifikanta för utvecklingen av förnybara energikällor, vilket tyder på att 
det inte var marknaden i sig som uppmuntrade till investering i förnybara energikällor 
(Marques och Fuinhas, 2011). Utan att det istället är andra faktorer som bidrar till att 
investeringar sker.  
 

Flera studier uppmärksamma den miljömässiga faktorns påverkan på investeringsbeslut 
(Sener, Sharp och Anctil, 2018; Marques och Fuinhas, 2011). Dock visar Marques och 
Fuinhas (2011) studie på den europeiska marknaden att miljömässigt medvetande kring 
klimatförändringar enbart inte räcker för att motivera för investeringar inom förnybar 
elproduktion.   
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Bergek och Mignon’s (2016) studie sammanställer motiv till investering i förnybara 
energikällor, baserat på den svenska elmarknaden med fokus på icke traditionella investerare 
kom fram till att intresset för tekniken var mycket högre än vad tidigare studier visade. Det 
framkom även att ekonomiska intäkter och kostnadsreduceringar var viktiga motiv, men 
främst var tillgång till resursen (som benämndes tidigare som teknisk potential) med tillgång 
till mark för produktion av förnybar el. (Bergek och Mignon, 2016) 
 
Som tidigare nämnts har flera studier gjorts kring investering i förnybar elproduktion, flera av 
dem baserat på kvantitativa metoder. Dessa studier är baserade på olika geografiska ytor samt 
fokuserat på olika energislag, vilket kan vara en av anledningarna till dess skilda resultat. 
Flera av studierna genomfördes för några år sedan och på grund av att den svenska 
elmarknaden ständigt förändras av faktorer som; teknikutveckling, social acceptans, 
miljömässiga mål, politiska styrmedel och regelverk finns det ett behov av ytterligare kunskap 
inom området. Denna studie ämnar därför att undersöka vilka icke-ekonomiska faktorer som 
påverkar elbolags val att investera i förnybara energikällor samt identifiera drivkrafter och 
barriärer. 
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3. METOD 

I följande kapitel presenteras den metod som denna studie är baserad på genom att förklara 
vilka val som har gjorts, vilka metoder som använts och varför just dessa ansetts varit mest 
lämpliga. Metodkapitlet introduceras med varför metodiken kvalitativ metod valts, vilket följs 
av hur urvalsprocessen sett ut, hur intervjuerna gått till samt avslutas med etiska aspekter, 
trovärdighet och metodkritik. 

3.1 Kvalitativ metod 

Denna studie är baserad på en kvalitativ metod vilket har fördelen att studera fenomen på ett 
djupare plan. (Bryman, 2011) Drivkrafter och barriärer till investering i förnybar elproduktion 
har i undersökts, det var därför av intresse att djupgående förstå elbolags situation och vilka 
drivkrafter och barriärer de står inför. Bryman och Bell (2013) beskriver att i kvalitativ 
forskning finns en strävan att vilja se världen ur undersökningspersonernas ögon (Bryman och 
Bell, 2013). Den kvalitativa metodiken har därför valts för att få förståelse för vilka 
drivkrafter och barriärer elbolag står inför gällande investeringar i förnybar elproduktion.  

3.2 Urval 

Bryman (2011) beskriver att i kvalitativ forskning väljs intervjupersoner ut som är relevanta 
för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Denna studie ämnar undersöka elbolags 
drivkrafter och barriärer vid investering i förnybara energikällor. Det var därför av intresse för 
studien att intervjua personer som är involverade i investeringar gällande elproduktion i 
elbolag. För denna studie var det intressant att kontakta elbolag som har stor marknadsandel 
av den svenska elproduktionen. Större elbolag ansågs därför vara mer intressanta än mindre. 
Stora aktörer definieras i denna studie som elbolag som var med på Accenture (2018) lista på 
de 10 största elbolagen i Sverige med över 100 000 kunder. Vid detta urval har det inte tagits 
hänsyn till med vilka energislag de idag producerar el eller hur stor andel förnybar produktion 
de idag har i sin elproduktion. Detta på grund av att det ansågs vara intressant för studien att 
veta bakgrunden till elbolagens val oavsett deras nuvarande elmix. 

 

Innan de elbolag som ansågs vara intressanta kontaktades genomfördes en förundersökning 
för att undersöka om elbolagen själva producerade el eller om de var ett elhandelsbolag. På 
grund av denna studies syfte att undersöka investeringar inom förnybar elproduktion var det 
av studiens intresse att intervjua elbolag som själva har produktion och investerar i egen 
elproduktion, det var därför ej av intresse att intervjua elhandelsbolag som endast handlar med 
el och ej producerar själva.  

 



12 

Elbolagen som ansågs intressanta för denna studie kontaktades, och kontaktuppgifter 
efterfrågades till någon inom organisationen som är involverad i investeringsbeslut kopplat 
till elproduktion. I Tabell 1 redovisas vilka respondenter som intervjuats, vilket elbolag de 
arbetar på samt arbetsposition.  

Tabell 1 Intervjurespondenter 

Elbolag Respondenter Arbetsposition 

Vattenfall Roger Sandgren Projektledare och anläggningsingenjör vattenkraft 

Jämtkraft Bengt Eriksson Chef elproduktion utveckling 

Mälarenergi Einar Port Anläggningsutveckling 

Skellefteå Kraft Marlene Munter Energisamordnare 

Fortum Paul Hansson Ledningsgruppen vattenkraft utveckling 

GöteborgEnergi Christofer Åslund Chef systemutveckling 

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

I denna studie består den primära datainsamlingen av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 
intervjuer har fördelen att det kan bidra till en djupare förståelse inom området då 
respondenternas uppfattning och betraktelser tas i beaktning. (Bryman, 2011) 
Intervjumetoden som valdes var semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att ett 
intervjuformulär är förutbestämt men att det även finns möjlighet till spontana följdfrågor, se 
Bilaga 1 för intervjuformuläret. (Bryman, 2011) Vid utformandet av intervjuformuläret 
gjordes en operationalisering för att beskriva i vilket syfte intervjufrågorna var relevanta för 
studien (Se bilaga 1). 

 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med 6 elbolag med personer som är involverade i 
investeringsbeslut kring elproduktion. Om möjligheten fanns har personlig intervju 
genomförts, vilket har fördelen med möjlighet att se gester och minspel, vilket kan ge 
mervärde för kvalitativa studier (Bryman, 2011). I de fall personlig intervju ej var möjligt, har 
telefonintervjuer genomförts, vilket har fördelen att de är kostnads- och tidseffektiva. Under 
intervjuerna ställdes frågan om det fanns möjlighet att använda intervjurespondenter som en 
referens i arbetet, och alla respondenter svarade ja. Samtliga intervjuer har spelats in och 
transkriberats, vilket Bryman (2011) beskriver är av intresse för en kvalitativ studie på grund 
av att det inte bara är intressant vad respondenten säger, utan även hur de säger det. Detta kan 
minska risken för feltolkningar och undivka att missa viktiga detaljer. Den data som samlades 
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in via de kvalitativa intervjuerna analyserades och vid eventuella följdfrågor kontaktades 
respondenten igen.  

 

Denna studie är baserad på intervjuer vilket förmedlar respondenternas uppfattning om 
verkligheten. Därför finns det en risk att respondenterna vill framställa sig själva eller sitt 
bolag som en förebild, vill överdriva eller inte vill säga hela sanningen. De olika 
respondenterna som intervjuades hade alla olika arbetspositioner vilket kan innebära att de 
svarat olika på de intervjufrågorna på grund av dess kunskapsområde.  

3.4 Etiska aspekter 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns vissa etiska regler som forskare behöver ta 
hänsyn till. De etiska reglerna berör integritet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. 
Nedan listas etiska principer framtaget av Bryman och Bell (2013) och hur de har behandlats i 
denna studie.  

 

Information: Innebär att forskarna ska informera berörda personer om studien syfte samt 
vilka moment som ingår i studien. (Bryman och Bell, 2013) Intervjupersonerna informerades 
om dessa aspekter både vid första kontakt samt åter igen vid intervjutillfället.  

 

 Samtycke: Innebär att respondenterna ska vara medvetna om att deras medverkan är frivillig. 
(Bryman och Bell, 2013) Vid kontakt med intressanta respondenter presenteras kortfattat vad 
studien skulle handla om och en fråga ställdes om respondenterna ville medverka i denna 
studie. Inget tvång om medverkan har skett, utan alla respondenter har frivilligt medverkat. 

 

Konfidentialitet och anonymitet: Innebär att uppgifterna som respondenterna lämnat ska 
behandlas konfidenciellt med möjlighet att vara anonym (Bryman och Bell, 2013). Vid 
intervjutillfället ställdes frågan om det fanns möjlighet att använda respondenten som källa i 
studien, annars gick det självklart bra att vara anonym. Alla respondenter i denna studie 
godkände att deras namn användes som källa i studien och ingen ville vara anonym. Däremot 
ville två av respondenterna godkänna transkriberingarna. 

 

Nyttjande: Är något som har tagits i åtanke vid genomförandet av denna studie vilket innebär 
att den information som samlats in från respondenterna endast får användas för 
forskningsändamålet (Bryman och Bell, 2013).  

 

Falska förespeglingar: Innebär att inte ge intervjurespondenterna vilseledande eller falsk 
information om studien. (Bryman och Bell, 2013) Så stor transparens som möjligt gällande 
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studiens syfte och användningsområde har givits till respondeterna genom hela studiens 
arbetsprocess. 

3.5 Trovärdighet  

Bryman och Bell (2013) beskriver att begreppet trovärdighet i kvalitativ forskning kan 
beskrivas med  fyra delkriterier: 
 
Tillförlitlighet: Beskriver Bryman och Bell (2013) skapas genom att studien följer de regler 
som finns. Hur denna studie har hanterat de etiska reglerna presenterades i kapitel 3.4 Etiska 
aspekter.  

 
 Överförbarhet: Förklarar Bryman och Bell (2013) kan ses i hur användbart resultatet är i 
andra situationer och miljöer samt metodens generaliserbarhet. Denna studie är endast baserad 
på intervjuer med 6 stora elbolag, vilket kan innebära att om andra respondenter intervjuas 
eller om mindre elbolag medverkar kan andra resultat framkomma. Elmarknaden står även 
inför en ständig förändring, vilket innebär att resultaten som framkom i denna studie är en 
beskrivning av hur situationen ser ut i denna tidpunkt och kan komma att förändras. 
Generaliseringen av resultatet ska därför göras med försiktighet gällande den framtida 
elmarknaden. Studien ger däremot en bild av vilka drivkrafter och hinder som investeringar i 
förnybar elproduktion står inför idag. 
 
Pålitlighet: Kan ses synonymt med termen reliabilitet och innebär att det redogörs tydligt hur 
forskningsprocessen genomförts. En transparant beskrivning av studiens- genomförande, 
upplägg och argument har presenterats för att stärka studiens pålitlighet.  
 
Konfirmering eller bekräftelse: Innebär att forskaren inte medvetet ska påverka utförandet av 
studien och studiens slutsatser på grund av personliga värderingar (Bryman och Bell, 2013). 
Detta har tagits i åtanke vid studiens genomförande på grund av att elmarknaden är en het 
politisk fråga. Denna studie ställer sig därför helt neutral till om investering i förnybara 
energikällor är rätt val att satsa på. 

3.6 Litteraturinsamling 

En litteraturinsamling har även gjorts där data som är av intresse för denna studie har hämtats 
från vetenskapliga artiklar, böcker, hemsidor och andra publikationer. Databaserna Primo och 
Google scholar har använts för sökning av vetenskapliga artiklar. Artiklarna som använts i 
denna studie har granskats på trovärdighet, utgivningsår, publiceringsmedie, antal citeringar 
och om artikeln har blivit peer-reviewed. 
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 De sökord som i denna studie använts mest frekvent i olika kombinationer är: renewable 
energy, investment, investment decision, strategic investment, financing, economic, 
challenges, barriers, success factors, motives, drivers, factors impacting, Sweden och Global. 

3.7 Analysens struktur 

Resultatdelen som presenteras i nästkommande kapitel 4. Resultat inleds med kapitel 4.1 Den 
svenska elmarknaden idag och beskriver hur den svenska elmarknaden ser ut idag, vilket 
sätter förutsättningarna för investeringar på den svenska elmarknaden samt avslutningsvis 
presenteras en beskrivning av de olika energislagen som denna studie är baserad på. Vidare 
presenteras kapitel 4.2 Elbolagen där information om aktörerna som har ingått i denna studie 
beskrivs samt bakomliggande faktorer som kan vara av intresse för hur respondenterna har 
svarat. I kapitel 4.3 presenteras Icke-ekonomiska faktorer som påverkar investeringsbeslut 
underrubrikerna i denna del är grupperade utefter respondenternas svar om faktorer som de 
ansågs påverka investeringsbeslut: Politiska- och reglerande faktorer, Den miljömässiga 
faktorn, Den sociala faktorn, Teknikens påverkan, Ägardirektiv, Ett ökat effektbehov och 
Marknadsföring. Slutligen presenteras respondenternas syn på framtida investeringar i 
elproduktion och vad de tror att de kommer att investera inom i framtiden. 

 

Analysdelen av studien som presenteras i kapitel 5. Analys är indelad i underrubriker baserat 
på studiens huvudteorier: hållbart företagande och marknadsutveckling. Hållbart företagande 
baseras till stor del på Carrolls hållbarhetspyramid och studien analyseras utifrån den vilket 
har bidrar till underrubrikerna: Elmarknadens spelregler, Den miljömässiga och sociala 
faktorn och Frivilligt ansvar. I analyskapitlet analyseras resultatet utifrån huvudteorierna samt 
jämförts med tidigare forskning inom området. Slutligen presenteras kapitel 5.3 
Sammanfattning; drivkrafter och barriärer vilket sammanfattar det som tidigare analyserats i 
analysen. 

  



16 

4. RESULTAT 

I följande kapitel redovisas resultatet som framkommit till denna studie. Inledningsvis 
presenteras hur den svenska elmarknaden ser ut idag vilket sätter förutsättningarna för 
investeringar på den svenska elmarknaden. Vidare presenteras resultatet från 
intervjuundersökningen där första delen beskriver bakomliggande faktorer som kan vara av 
intresse för hur respondenterna har svarat.  Vidare presenteras icke-ekonomiska faktorer som 
påverkar investeringsbeslut generellt och därefter drivkrafter och barriärer. Slutligen 
presenteras hur respondenterna ser på framtida investeringar i elprodukten. 

4.1 Den svenska elmarknaden idag 

Den svenska elmarknaden är sedan elmarknadsreformen infördes år 1996 en konkurrensutsatt 
marknad där utbud och efterfrågan styr priset på el. Priset på el sätts på elbörsen Nord Pool. 
Elmarknaden i Sverige är idag reglerad av politiska styrmedel med syfte att gynna investering 
i förnybara energikällor. (Fridolfsson och Tangerås, 2011) För att minska koldioxidutsläpp 
och andra växthusgaser har en europeisk marknad för utsläppsrätter införts, vilket innebär en 
extra kostnad för bolag som producerar el med fossila bränslen. Svavelskatt och NOx-avgift 
är ytterligare två skatter som införts för att minska utsläpp av växthusgaser. Ekonomiska 
styrmedel med syfte att direkt gynna förnybara energikällor har även införts på den svenska 
elmarknaden. Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stödsystem som ger en extra intäkt för 
varje producerad MWh förnybar el. (Svensk Energi, 2015) 

 

Sveriges elmarknad har under de senaste åren stått inför en förändring. Förbränning av fossila 
bränslen har börjats fasats ut och investeringar i förnybar elproduktion har blivit allt mer 
populärt. (IVA, 2016) I begreppet förnybar elproduktion ingår energislagen; sol, vind, vatten 
och biomassa. Fossilfri energiproduktion innebär att elen inte produceras från de fossila 
bränslena; gas, kol och olja. Alla förnybara energikällor är fossilfria men kärnkraft ses varken 
som en förnybar- eller fossil energikälla och inkluderas därför i begreppet fossilfri. 
(Vattenfall, u.å., a). Figur 5 illustrerar Sveriges elproduktion baserat på energislag 
(Energimyndigheten, 2018b). 
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Figur 5 Sveriges elproduktion per energislag. (Källa Energimyndigheten, 2018b). 

Petterström och Söderholm (2009) skriver att kommande investeringar i Sverige för en högre 
energikapacitet med störst sannolikhet inte kommer att investeras i att bygga ut kärnkraft eller 
vattenkraft, utan mer troligt med andra energislag. Kärnkraften i Sverige står idag för runt 40 
% av landets eltillförsel (Hong, Qvist och Brook, 2018) men regeringen har beslutat att 
avveckla kärnkraften (även om investeringar i de befintliga kärnkraftverken idag sker) och 
förväntas vara avvecklad på 2040-talet. (Qvist och Brook, 2015)  

 

Sveriges elmix består idag av ytterligare 40 % av vattenkraft, men vattenkraften är idag i hög 
grad begränsad av lag och kommer med störst sannolikhet inte att byggas ut i stor 
utsträckning. (Petterström och Söderholm, 2009) Energiöverenskommelsen som infördes i 
Sverige år 2016 är till vattenkraftens fördel och möjligheter till effekthöjningar i befintliga 
kraftverk förväntas införas. (Sveriges Riksdag, 2016) 

 

Vattenkraft och vindkraft är två av de förnybara energikällorna som dominerar energimixen. 
Solkraft illustreras inte på bilden nedan på grund av att det än så länge endast står för mindre 
än 0, 1 % av den årliga elproduktionen. Biomassa ingår i Figur 5 i posten konventionell 
värmekraft.  Nedan förklaras dessa förnybara energikällor och dess för- och nackdelar: 
 

Vattenkraft är den förnybara energikälla som dominerar energimixen och har under lång tid 
försett Sverige med el. El produceras i vattenkraftverk genom att strömmande vatten får 
turbiner att snurra, vilket driver en generator som omvandlar vattnets energi till el. Vattenkraft 
har fördelen med låga koldioxidutsläpp, den kan användas som reglerkraft och lagra energi, 
men har negativa effekter på den lokala vattenmiljön (Naturskyddsföreningen, u.å.).  
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Vindkraft är en förnybar energikälla som har ökat kraftigt de senaste åren och står idag för 11 
% av Sveriges elproduktion (Energimyndigheten, 2018b). El produceras genom att vinden får 
vingarna att snurra vilket omvandlas till el i generatorn (Jämtkraft, u.å.,a). Nackdelarna med 
vindkraft är att det är ett energislag som är beroende av vind samt att det har en 
landskapspåverkan och störande ljud (Vattenfall, u.å, b).   

 

Biomassa är en förnybar energikälla som i Figur 1 ingår i konventionell värmekraft, då 
biobränslen förbränns i kraftvärmeverk. (IVA, 2016) Biobränslen består i Sverige främst av 
restprodukter från skogsindustrin, jordbruk och skogsbruk. (Naturvårdsverket, 2019) 
Bioenergi har fördelarna att den är koldioxidneutral och energiproduktion av avfall är 
fördelaktigt ur samhällssynpunkt. Nackdelarna med bioenergi är att en hög användning kan ha 
lokal påverkan på ekosystem och miljö. (Världsnaturfonden, u.å.)  

 

Solkraft omvandlar solens strålar till elektricitet i solceller. Nackdelarna med solkraft är att 
den är beroende av solens strålar och producerad därför mest el under dagtid samt under 
sommarhalvåret då solen strålar som mest. Solkraft är idag en relativt ny teknik vilket innebär 
att det i många fall anses dyrare än andra kraftslag vid storskalig produktion, samt att effekten 
är relativt låg. (Greenmatch, u.å.; Vattenfall, u.å., c) 

4.2 Elbolagen 

Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer med 6 elbolag som är aktiva på den svenska 
elmarknaden. Nedan presenteras de elbolag som ingått i denna studie samt hur ägarstrukturen 
ser ut för respektive elbolag (se Tabell 2).  

Tabell 2 Elbolagens ägarstruktur. 

Elbolag Ägare 

Vattenfall Svenska Staten 

Fortum 51 % Finska Staten, 49 % Börsnoterat 

Skellefteå Kraft Skellefteå kommun 

Mälarenergi Västerås Stad 

Jämtkraft 98 % Östersund kommun, 1 % Krokom kommun, 1 % Åre kommun 

Göteborg Energi  Göteborg stad 
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I Figur 6 nedan visas andelen förnybar respektive icke förnybar elproduktion för elbolagen 
som ingått i denna studie. Det var av studiens intresse att intervjua företag som har en stor del 
förnybart i deras elmix liksom de som inte har det, på grund av bakomliggande faktorer till 
varför de har gjort dessa val. I denna studie definieras förnybart som sol, vind, vatten och 
biobränsle. Förbränning av avfall, torv, olja, gas och kärnkraft ses som icke förnybara 
energikällor.   

 

 

Figur 6 Andel förnybar och icke förnybar elproduktion. (Källor: Vattenfall, u.å., d; Respondenten Fortum; 
Skellefteå Kraft, u.å., b; Mälarenergi, u.å.; Jämtkraft, u.å., b; Respondenten Göteborg Energi) 

Jämtkraft beskriver att elen de säljer producerar de själva från vind, vatten, sol och skog och 
har 100 % förnybar el i deras elmix (Jämtkraft, u.å., b). Skellefteå kraft beskriver att deras 
egen elproduktion kommer idag enbart från förnybara energikällor, men att de är delägare i 
kärnkraftverket Forsmark och det finska kraftvärmeverket Alholmen, vilket bidrar till att de 
inte är 100 % förnybara än, men att de strävar mot att kunna uppnå det. (Skellefteå Kraft, u.å., 
a) skriver på deras hemsida: 

”Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin. För att möta den ökade efterfrågan 
använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt 

skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och 
vindkraft.” (Fortum, u.å.) 

I Figur 6 illustreras att Fortum har ungefär hälften förnybart i deras elmix. Respondentern från 
Fortum beskriver att de har en har en klimatanpassad portfölj och är i praktiken 100 % 
koldioxidfria, då de idag har en stor del kärnkraft i deras produktionsportfölj som räknas som 
icke förnybart. Göteborg Energi har runt 28 % förnybar elproduktion (se Figur 6) och är det 
elbolag i denna studie som inte producerar el via vattenkraft, utan en stor del av deras 
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elproduktion är naturgas vilket bidrar till att andelen icke förnybar elproduktion stiger. 
Respondenten från Göteborg Energi beskriver att de importerar huvudelen av deras el. I 
Tabell 3 beskrivs vilka förnybara energislag som respektive elbolag har i deras 
produktionsmix i Sverige. 

Tabell 3 Förnybara energikällor i respektive elbolags produktionsmix. 

Elbolag Förnybara energikällor 

Vattenfall Vatten, vind och sol.  

Fortum Vatten och vind. 

Skellefteå Kraft Vatten, vind och biobränslen. 

Mälarenergi Vatten, sol och biobränslen. 

Jämtkraft Vatten, vind, sol och biobränslen. 

Göteborg Energi  Vind, sol och biobräsnlen. 

4.3 Icke-ekonomiska faktorer som påverkar investeringsbeslut  

Vid alla typer av investeringar finns det olika faktorer som på olika sätt påverkar 
investeringarna, där vissa faktorer kan ses som en drivkraft till att investeringar sker, medan 
andra faktorer kan ses som en barriär och verkar hämmande för investeringar eller i vissa fall 
agera neutralt. I följande delkapitel presenterar respondenternas svar på de icke-ekonomiska 
faktorerna som påverkar investeringsbeslut i elproduktion och hur de anser att dessa faktorer 
påverkar. Dessa faktorer har delats in i underrubriker baserat på svaren som framkommit 
under intervjuerna vilka är: politiska och reglerande faktorer, den miljömässiga faktorn, den 
sociala faktorn, teknikens påverkan, ägardirektiv, ett ökat effektbehov och marknadsföring.  

4.3.1 Politiska- och reglerande faktorer 

Som tidigare nämnts är den svenska elmarknaden påverkad av politiska- och reglerande 
faktorer i form av politiska styrmedel och lagstiftning vilket sätter reglerna och 
förutsättningarna för investeringar i elproduktion. Respondenten från Skellefteå kraft 
beskriver: 
 

”Energi idag är en stor politisk fråga och det påverkar investeringsbeslut.”1 
 

                                                

1 Respondenten från Skellefteå Kraft 
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Samtliga respondenter ser att den politiska faktorn är en drivkraft till investeringar i förnybart. 
Respondenten från Fortum beskrev det som: 

 
”Den politiska faktorn är en positiv drivkraft och att det är något som har saknats tidigare.”2 
 
 Respondenten från Fortum utvecklar med att det nu finns en politisk insikt eller vilja att se att 
vattenkraft är positivt för klimatet men att det också finns ett behov att bygga ut.  
 
Respondenten från Jämtkraft beskrev att avvecklingen av kärnkraft positivt påverkar 
förnybart och att det kan ses som en drivkraft mot förnybart. Detta på grund av att 40 % av 
Sveriges energitillförsel förväntas avvecklas och för att uppfylla det framtida behovet av el 
innebär det att investeringar krävs, vilket bidrar till en drivkraft mot förnybart. Respondenten 
fortsätter berätta att investeringar i elproduktion innebär kostnader på miljonbelopp.  

 
”Det är viktigt med stabila spelregler som är långsiktiga och att det inte vid varje ny 

mandatperiod blir nya spelregler som påverkar dessa investeringar.”3 
 
Respondenten från Forum beskriver även att investeringar i elproduktion är långsiktiga 
investeringar på upp till 100 år vilket innebär att mycket kapital binds i anläggningar.  
 

”Stabila spelregler på elmarknaden är viktigt.”4 
 
Om spelreglerna ständigt ändras bidrar det till att det blir svårt att investera med en lång 
horisont vilket dessa typer av investeringar innebär.  Det är viktigt i denna bransch att 
spelreglerna inte ändras var 4e år vid nyval. Fasta politiska spelregler ses av respondenten 
från Fortum som den viktigaste faktorn. Respondenten nämner att den främsta återhållande 
faktorn är tillståndsgivningsprocessen kopplat till vattenkraft och utvecklar det med att 
företaget har projekt som skulle kunna genomföras idag, om tillståndsgivande processen 
gjorde det möjligt.   
 
Respondenten från Skellefteå Kraft upplever att den reglerande faktorn både kan vara en 
drivkraft men även ett hinder. Regelverken kan vara komplicerade och denna typ av 
investeringar görs på lång sikt. Vattenfall ser även att den reglerande faktorn både kan vara en 
drivkraft och ett hinder. Om regelverket bidrar till en extra intäkt ses det som en drivkraft men 
samtidigt kan regelverket vara så uppstyrt att det hindrar. Fortum upplever att 
tillståndsprocessen hittills varit en återhållande faktor kopplat till vattenkraften. Göteborg 

                                                

2 Respondenten från Fortum 
3 Respondenten från Jämtkraft 
4 Respondenten från Fortum 
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Energi anser att det är en drivkraft på grund av att det är spelreglerna på elmarknaden som 
måste följas. 
 
Respondenten från Mälarenergi beskriver att en av de största barriärerna är risken för ändring 
i politiska styrmedel som slår ekonomiskt- direkt eller indirekt. En svängande energipolitik 
påverkar investeringsbesluten. Mälarenergi beskriver att dessa typer av investeringar har en 
lång horisont och de investeringar som de idag fasar ut byggdes på 60-talet. Det är ett hinder 
att risken för politiska styrmedel blir så hög att riskpremien som krävs för en investering 
därmed också bli hög, vilket verkar hämmande.  
 
Respondenten från Jämtkraft beskriver att barriärerna ser olika ut beroende på 
produktionsslag. Barriären kring vattenkraften är främst att miljökraven för vattenkraft varit 
mycket höga vilket har bidragit till en svårighet att genomföra vattenkraft projekt. 
Respondenten beskriver att: 
 

“Min upplevelse är att implementeringen av vattendirektivet hittills varit fokuserat på den 
biologiska mångfalden, men att behovet av moderna miljövillkor för vattenkraften måste 

balanseras mot behovet av förnybar el från vattenkraft.“ 5 
 
Vindkraftens största barriär anser respondenten från Jämtkraft är tillståndsprocessen. 
Respondenten förklarar att det är väldigt svårt att förutspå om ett tillstånd kommer att ges för 
ett vindkraftsprojekt eller ej. Att utveckla ett projekt med allt från att hitta markområde till att 
göra utredningar av olika slag kan kosta miljontals kronor. På grund av faktorer som 
rennäringen eller rovfåglar kan domstolsprocessen innebära att tillståndet blir nekat. Även 
kommunernas veton kan bidra till nekade tillstånd utan speciella sakskäl, vilket bidrar till att 
det är rättsosäkert. En osäker, utdragen och ganska komplicerad tillståndsprocess kring 
vindkraftsetablering ses som ett hinder. 
 
Vattenfall beskriver att en barriär kopplat till småskalig vattenkraft är politiska styrmedel och 
dess påverkan på investeringskalkyler. Elcertifikatsystemets pris har fluktuerat mycket och är 
just nu väldigt låg. Det innebär en osäkerhet och det är svårt att förutsäga elcertifikatpriset i 
en investeringskalkyl, därför är det främst elpriset som investeringskalkyler baseras på, vilket 
även det är en rörlig summa. Respondenten från vattenfall beskriver även att alla stödsystem 
inte alltid är bra då det kan bidra till att felaktiga investeringar. För att vara berättigad 
elcertifikat för vattenkraft finns det vissa krav, det kan innebära att vissa delar i ett 
vattenkraftverk måste förnyas, som kanske annars hade behållits. Respondenten från 
Jämtkraft beskriver att: 
 

                                                

5 Respondenten från Jämtkraft 
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“Vi investerar jättegärna i vatten men det finns inga, eller ytterst begränsade möjligheter att 
investera i vattenkraft.”  6 

 
Respondenten fortsätter att berätta att bygga ut nya vattenkraft är mycket svårt på grund av 
miljöskäl, när tillståndsgivande myndigheter väger behovet av ny förnybar elproduktion från 
vattenkraft mot den miljöpåverkan som det skulle medföra, så väger miljöpåverkan tyngre. 
Energiöverenskommelsen kan möjliggöra att effektivisera vattenkraften och öka effekten i 
befintliga anläggningar, vilket skulle gynna vattenkraften. 
 
Respondenten från Göteborg Energi beskriver att den största barriären är: 
 

”Det finns en osäkerhet vad gäller den framtida elmarknaden.”7 
 
 Respondenten utvecklar svaret och berättar att elsystemet i Sverige står inför en förändring. 
Antal vindkraftverk i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt, det får till följd att 
elpriserna framöver kommer att vara relativt låga när det blåser och dyra när det inte blåser.  
Det bidrar till att det är komplex att få rätt utnyttjandetid och därmed rätt lönsamhet i 
elproduktionsanläggningar. Om det blåser mycket faller elpriserna, det innebär mindre 
intäkter för elen som säljs och bidrar till sämre lönsamhet för vindkraftverken. 
Kraftvärmeanläggningar påverkas också av detta, då kommer det bitvis vara låga intäkter och 
bitvis, då det inte blåser fås höga intäkter. Det bidrar till en försämrad lönsamhet för dessa 
typer av anläggningar.  
 
Respondenten från Fortum beskriver att den största barriären är tillståndsprocessen kopplat 
till vattenkraft. Respondenten förtydligar att det innebär att det är svårt att öka kapaciteten i 
befintliga vattenkraftverk. Respondenten från Vattenfall beskriver också lönsamheten och 
tillståndsprocessen som barriärer för vattenkraft. Lönsamheten är kopplad till småskalig 
vattenkraft och att det kan vara svårt att konkurrera om investeringspengarna i jämförelse med 
stora vattenkraftverk. Respondenten beskriver att tillståndsprocessen är en barriär: 
 
“Det är ett stort hinder att det är långa tider på omprövningar på vattendomar och tillstånd. 

Det kan ta många år.”8 
 
Respondenten från Skellefteå Kraft beskriver att en av de största barriärerna är: 

 
”Det finns en otydlighet i regelverken och i den politiska styrningen”9 

                                                

6  Respondenten från Jämtkraft 
7 Respondenten från Göteborg Energi 
8 Respondenten från Vattenfall 
9 Respondenten från Skellefteå Kraft 
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 Respondenten från Skellefteå Kraft påpekar att regelverken samtidigt är en möjliggörare för 
investeringar. Lagstiftningen är inte anpassad efter de snabba förändringarna som sker på 
elmarknaden. Investeringar i elproduktion innebär investeringar på lång sikt, det är därför 
viktigt att det finns en trygghet i det som investeras i.  

4.3.2 Den miljömässiga faktorn 

Den miljömässiga faktorn definieras i detta arbete som koldioxidutsläpp och 
miljöföroreningar. Som tidigare nämnts kommer 40 % av världens koldioxidutsläpp från 
produktion av elektricitet och värme, (Ang och Su, 2016; IEA, 2015) vilket har en negativ 
påverkan på världens klimat och bidrar till den globala växthuseffekten. Den miljömässiga 
faktorn uppmärksammade samtliga respondenter påverkar investeringsbeslut i elproduktion. 
Göteborg Energi beskrev att det finns en efterfrågan både från kunder och ägare: 
 

”Det är ett starkt önskemål från både kunder och ägare med förnybar elproduktion.”10 
 
Göteborg energi utvecklade det att det finns en allt större efterfrågan från kunder med 
förnybar elproduktion på grund av dess miljömässiga fördelar. Jämtkraft beskriver att de 
största drivkrafterna som:  
 

“Med accelererade klimatproblem blir miljöargumenten allt tyngre, vilket är en stark 
drivkraft idag, att vi behöver mer förnybar elproduktion.” 11 

 
Skellefteå Kraft beskriver att det är den underliggande strategin med målet om 100 % 
förnybar elproduktion som främst påverkar. Respondenten beskriver att energi idag är en stor 
politisk fråga och att det påverkar investeringsbeslut. Respondenten från Skellefteå kraft 
beskriver även att: 

"Klimathotet är en påverkande faktor”12 
 
Respondenten från Skellefteå kraft utvecklar det med att det krävs att alla hjälpas åt för att 
minska utsläppen av växthusgaser.  Respondenten beskriver också att elbolags förutsättningar 
även kan ses som en drivkraft. Respondenten förklarar vidare att de är tunga inom 
vattenkraften och därför redan har en stor del förnybar elproduktion i sin produktionsportfölj 
samtidigt som deras placering gör att de har bra förutsättningar för att satsa på 100 % förnybar 
elproduktion.  
 

                                                

10 Respondenten från Göreborg Energi 
11 Respondenten från Jämtkraft 
12 Respondenten från Skellefteå Kraft 
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Vattenfall beskrev däremot att den miljömässiga faktorn kan ses som att de neutralt påverkar 
investeringsbeslut, kopplat till utbyggnaden av vattenkraft. Detta på grund av att vattenkraft 
har en positiv påverkan på miljön i och med att det är ett koldioxidvänligt alternativ, men den 
har också en negativ påverkan i form av lokala miljökonsekvenser. Respondenten från Fortum 
ser miljöfaktorn som en drivkraft, med tillägget att vattenkraft är en klimatvänlig produktion. 
Respondenten beskriver att det är viktigt att se på miljöfrågor ur ett större perspektiv, att inte 
bara tänka vattenkvalitet- och vattenmiljö lokalt då det kan uppfattas som en begränsning. 
Den aktuella trenden med ökat fokus på hållbarhet och miljö är positivt för vattenkraften. 
 
Ytterligare en faktor som respondenten från Jämtkraft nämner är att miljömässiga hämmande 
faktorer påverkar investeringsbeslut och tar upp exemplet med att det är svårt att investera i 
vattenkraft på grund av miljöskäl och tillståndsgivande myndigheter.  Mälarenergi beskriver 
kortfattat att den miljömässiga faktorn stort påverkar denna sorts investeringsbeslut. 

4.3.3 Den sociala faktorn  

Den sociala faktorn anser Fortum är positiv samtidigt som det är en komplicerad fråga. 
Kunderna vill ha förnybart då det är en ökad trend med ett engagemang och en möjlighet att 
välja energikälla. Däremot delar sig ofta uppfattningar kring olika produktionsslag, vid all typ 
av elproduktion, och alla produktionslag har en lokal påverkan. Jämtkraft beskriver att de 
upplever att till exempel vindkraft kan vara en störning för många lokalt, medan andra tycker 
att det är häftigt och bidrar till arbetstillfällen. Citatet: 
 

 “Not in my backyard.” 13 
 
Är något som respondenten från Jämtkraft beskriver situationen med. Vilket innebär att 
många kan vara positiva till vindkraft så länge produktionen inte är i närområdet, detta på 
grund av vindkrafts negativa egenskaper i form av landskapspåverkan och störande ljud. 
Vattenfall beskriver att den sociala faktorn kopplad till småskalig vattenkraft kan ses som 
neutral och att många faktiskt blir nöjda när de investerar i de befintliga kraftverken. 
Respondenten från Skellefteå Kraft beskriver att:  

 
”Vi ser den sociala faktorn som en drivkraft och ser det som lönsamt ur ett 

samhällsperspektiv.” 14 
 
Respondenten utvecklar det med att de inte enbart pratar om ekonomisk lönsamhet då de 
anser att lönsamhet kan vara mycket mer än bara kronor och ören, utan de pratar också om att 
det skapar värden. Där är ekonomi ett värde, men det finns även andra typer av värden som 

                                                

13 Respondenten från Jämtkraft 
14 Respondenten från Skellefteå Kraft 
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exempelvis sociala och ekologiska. Göteborg Energi beskriver att den sociala faktorn är en 
drivkraft om det kopplas till efterfrågan av förnybar el från kundernas perspektiv.  

4.3.4 Teknikens påverkan 

Den teknologiska faktorn definieras i denna studie som hur det har fungerat operativt medan 
tekniks potential beskriver potentialen för förnybar energi i form av infrastruktur, 
markområde och hur stor effekt som kan utvinnas ur energislagen. Dessa faktorer är starkt 
kopplat till vilket energislag som analyseras.  

Den teknologiska faktorn kan både ses som ett hinder och som en drivkraft, och är starkt 
kopplat till vilket energislag som analyseras. Respondenten från Göteborg Energi beskriver att 
det varit ett hinder i vissa fall och ger exemplet att de har haft vissa problem med deras 
prototyp på Sveriges största vindkraftverk samt med biogas. Vanlig vind och sol anses 
däremot inte speciellt komplext. 
 
Vattenkraften är välbeprövad, den är över 100 år vilket innebär att tekniken är trygg, 
långsiktig och stabil. I grunden är vattenkraft en mogen teknologi som har funnits under lång 
tid. Det sker en viss produktivitetsförbättring, man kan förbättra verkningsgraden. Det är 
inom ett begränsat spann men det finns en förbättringspotential. Vattenfall beskriver att rent 
generellt har tekniken gått framåt även om vattenkraftturbiner hamnade väldigt rätt från 
början med verkningsgrad. Styrning av vattenkraft har blivit väldigt mycket bättre på senaste 
åren.   
 
Vindkraften har det varit lite mer problem med, som inte förväntades. Det sker en väldigt 
snabb teknikutveckling inom branschen och kostnaden att producera el via vindkraft har 
sjunkit. Investeringskostnaderna har även sjunkit och respondenten från Jämtkraft beskriver 
att de idag bygger för halva priset i jämförelse med investeringar de gjorde för 10 år sedan. 
Ytterligare finns det en teknikrisk vid investeringar men respondenten från Jämtkraft 
beskriver att teknikrisken finns med i bedömningarna inför en investeringarna och tas med i 
kalkylerna och beslutsunderlagen. Om ett investeringsbeslut tas har en bedömning gjorts att 
riskerna är hanterbara. Teknikrisk innebär tekniska riskfaktorer kopplat till hur det fungerar 
operativt.  
 
Den tekniska potentialen ses i de flesta fall som en drivkraft. Däremot beskriver Göteborg 
Energi att det kan ses som ett hinder på grund av att det i vissa fall är småskaligt i jämförelse 
med andra anläggningar och syftar till den el som framställs från solkraft kan vara småskalig i 
jämförelse med exempelvis kärnkraft. Respondenten från Fortum beskriver att det finns stor 
teknisk potential i Sverige som inte tagits vara på kopplat till vattenkraft.   
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4.3.5 Ägardirektiv 

Enligt respondenten från Göteborg Energi är de faktorer som främst påverkar 
investeringsbeslut ägardirektiv vilket även Jämtkraft beskrev att ägardirektiv var en faktor 
som påverkat valet att investera i förnybara energikällor.  

Skellefteå Kraft beskriver att det är den underliggande strategin med målet om 100 % 
förnybar elproduktion som främst påverkar. 
 
Motivet bakom att det till majoritet finskägda elbolaget Fortum valde att investera på den 
svenska elmarknaden var på grund av ett expanderingsmål från ägarna. Då den svenska 
marknaden liberaliserades på 90-talet resulterade det i möjligheter att investera i elproduktion 
i Sverige. Fortum valde att investera i svensk vattenkraft på grund av en tidig insikt i att 
vattenkraft är en klimatvänlig produktionsform för el samtidigt som de värderar klimatfrågan. 
Däremot anser respondenten från Fortum att den störst icke-ekonomiska drivkraften är att 
investeringen är i linje med bolagets strategi. Fortum beskriver: 
 

“Vi letar vi hela tiden efter investeringar som är i linje med vår strategi att växa inom 
förnybart.”  15 

4.3.6 Ett ökat effektbehov 

Enligt respondenten från Göteborg Energi är de faktorer som främst påverkar en kombination 
av ägardirektiv, att det förväntas finnas en lönsamhet i investeringen samt ett ökat 
effektbehov, vilket innebär ett behov av investering i ny elproduktion. Göteborg Energi 
beskriver att deras drivkrafter till att investera i förnybart är; politiska ägardirektiv, affären 
och elförsörjningen.   

Skellefteå Kraft beskriver att motivet till att investera i förnybart främst handlar om en 
omvärldsanalys. Efterfrågan på energirelaterade produkter växer och för att kunna möta den 
efterfrågan behövs investeringar. Skellefteå Kraft beskriver: 
 

”Vid investering i elproduktion handlar det om att gå rätt väg, vilket vi tror är 100 % 
förnybart.”16 

 
 

                                                

15 Respondenten från Fortum 
16 Respondenten från Skellefteå Kraft 
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4.3.7 Marknadsföring 

En faktor som två av respondenterna upplevde som kan påverka ett investeringsbeslut är 
marknadsföring. Göteborg Energi beskriver att i många fall Uppfattas företag bättre om de 
jobbar mot förnybart. Respondenten beskrev vidare att de fått mycket positiv uppmärksamhet 
vid invigningen av deras solcellspark.  Jämtkraft beskriver också att marknadsföring kan vara 
en drivkraft.  

4.4 Framtida investeringar i elproduktion 

Samtliga respondenter meddelar att de framöver satsar på att investera i förnybar 
elproduktion. Göteborg Energi berättar att de har framtida investeringar planerade i bioenergi 
och sol.  Jämtkraft meddelar att det framför allt är vind som det planeras att satsas på och 
reinvesteringar i vattenkraft. Tyngdpunkten och potentialen ligger i framför allt vind. I 
framtiden kanske även sol, men i dagsläget är det fortfarande dyrt i jämförelse med vind, men 
respondenten tror att det kommer bli mer intressant i framtiden. Vattenfall beskriver att de 
planerar att fortsätta att förnya vattenkraftverken med eller utan elcertifikat och beskriver: 
 
“Vattenkraften behövs som en reglerkraft, det är en viktig pelare för att balansera elnätet när 

varken solen skiner eller det blåser. ” 17 
 
Skellefteå Kraft beskriver att de kommer att fortsätta att satsa på förnybar elproduktion. 
Respondenten beskriver att i framtiden kanske även investera i solel och beskriver att teknik 
fortfarande är ny och teknikutveckling kommer troligtvis ske inom området vilket kan 
påverka investeringsbeslut. Fortum beskriver att de kommer att fortsätta att investera i 
befintlig vattenkraft, försöka höja verkningsgraden och försöka få ut så mycket som möjligt 
av sina anläggningar. De kommer att fortsätta satsa på investering i digitalisering och batterier 
både inom vatten och vind. De investerar i sol, men i Indien där förutsättningarna för sol är 
mycket bra.    

                                                

17 Respondenten från Vattenfall 
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5. ANALYS 

I detta kapitel kommer teorin och resultatet att analyseras och diskuteras med syfte att 
besvara studiens frågeställningar och syfte. Analyskapitlet utgår från huvudteorierna som 
introduceras tidigare i studiens litteraturstudie, vilket inleds med kapitlet hållbart 
företagande, följt av marknadsutveckling på elmarknaden och slutligen presenteras en 
sammanfattning av drivkrafter och barriär. 

 
Denna studies syfte är att analysera drivkrafter och barriärer som påverkar investering i 
förnybara energikällor. De förnybara energikällor som i denna studie analyseras är sol, vind, 
vatten och bioenergi. I Figur 6 och Tabell 3 redovisas andel förnybart och vilka förnybara 
energikällor de intervjuade elbolagen har i deras elmix idag. Hur respondenterna svarar på 
intervjuformuläret (se bilaga 1) kan till stor del bero på vilka energislag de idag använder och 
deras erfarenheter utifrån det. Vattenkraft och vindkraft var de energislag som majoriteten av 
respondenten hade som förnybara energikällor, vilket innebär att resultaten som framkommit 
främst kan kopplas mot dessa energislag. Hur applicerbart resultatet är på de andra 
energislagen är svårt att avgöra, då vissa faktorer är kopplat till hela energimarknaden medan 
andra faktorer är olika beroende på vilket energislag som analyseras. 

5.1 Hållbart företagande 

Hållbart företagande har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat. Vid 
investeringsbeslut går de inte enbart att fokusera på den finansiella vinsten utan företagets 
ansvar mot samhället blir allt viktigare (Carroll, 1991) detta är något som respondenternas 
svar antyder och det framkom att de faktorer som främst påverkar var; ägardirektiv, 
miljömässiga faktorer och politiska spelregler. 

 

Ägardirektiv i kombination med att investeringarna är i linje med företagets övergripande 
strategi sågs enligt respondenternas som en drivkraft mot förnybart. Företag strävar idag allt 
mer mot hållbarhet och mot hållbart företagande. Tidigare i studiens litteraturstudie 
presenteras Carroll’s (1991) hållbarhetspyramid (se Figur 1). I Carroll’s (1991) 
hållbarhetspyramid består basen av ekonomiskt ansvar, vidare rättsligt ansvar, etiskt ansvar 
och på toppen av pyramiden är det filantropiska ansvaret. I Figur 7 nedan har en egen 
tolkning gjorts på hållbarhetspyramiden anpassats till hållbart företagande på elmarknaden.  
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Figur 7 Hållbarhetspyramid. Egen tolkning applicerat på elmarknaden, inspirerad av Carroll (1991). 

Skellefteå Krafts synsätt att analysera värdeskapandet i en investering kan kopplas mot att de 
arbetar med investeringar ur en hållbarhetssynpunkt. I Figur 7 är grunden Lönsamhet, vilket 
kan tydas både som ekonomisk- eller social lönsamhet. Grunden för ett investeringsbeslut är 
att det ska vara lönsamt ur åtminstone något av dessa perspektiv. Rättsligt ansvar har i denna 
tolkning ersätts med Elmarknadens spelregler vilket syftar på de politiska mål, regleringar 
och lagar som finns på elmarknaden och som elbolag behöver anpassa sig efter. Vidare 
beskrivs den miljömässiga och sociala faktorn som har ersatt etiskt ansvar. Denna del i 
pyramiden beskriver en strävan mot att vara ett ”bra” elbolag för samhället. Den miljömässiga 
faktorn innebär en vilja att vara klimatvänligt och minska mängden dåliga miljöutsläpp. Den 
sociala faktorn beskriver en vilja att göra det som är bäst för samhället och det som är socialt 
accepterat. Toppen av pyramiden består av frivilligt ansvar och innebär initiativ som inte 
krävs, men som elbolag ändå väljer att göra för att det bidrar till hållbarhet.  

 

Denna studie fokuserar på icke-ekonomiska faktorer som påverkar investeringsbeslut och 
därför analyseras inte den grundläggande aspekten ekonomisk lönsamhet vidare utan i 
följande delkapitel analyseras; elmarknadens spelregler, den miljömässiga- och sociala 
faktorn samt frivilligt ansvar, utifrån den egna tolkningen av Carroll’s hållbarhetspyramid 
baserat på respondenternas svar och tidigare forskning inom området.  
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5.1.1 Elmarknadens spelregler 

Politiska spelregler är en faktor som starkt påverkat aktörer på elmarknaden. Som tidigare 
nämnts innebär investering i elproduktion en risk, dessa risker kan beskrivas som marknads-, 
anläggnings-, policy- och regleringsrisk (IEA, 2007). Elmarknaden är idag kraftigt politisk 
styrd med politiska mål som mynnar ut i regleringar i form av subventioner och skatter. 
Respondenterna beskriver att det är viktigt med stabila politiska spelregler på grund av att 
investeringar i elproduktion görs på väldigt lång sikt. Om de politiska spelreglerna ständigt 
ändras vid en ny mandatperiod står investeringsbesluten inför en stor osäkerhet, samtidigt 
som teknikerna och marknaden utvecklas, vilket kräver att de politiska styrmedlen anpassas. 
Tidigare forskning på den globala marknaden uppmärksammade också att politiska- och 
reglerande faktorer påverkar investeringsbeslut på elmarknaden, dock sågs dessa faktorer som 
neutrala i tidigare forskning. (Sener, Sharp och Anctil, 2018).  

Energimarknadsinspektionens (2007) studie på den svenska elmarknaden påvisade vid den 
aktuella tiden att den största barriären var den politiska risken. Resultatet i denna studie visar 
att den politiska risken fortfarande är en av de främsta barriärerna för investering i förnybar 
energi. Den faktorn som respondenterna i denna studie främst uppmärksammar är hinder 
kopplat till hur elmarknaden är uppbyggd idag samt en otydlighet om hur framtida 
elmarknaden kommer att påverka investeringar. Marknadsbarriärer är därmed en faktor som 
respondenterna i denna studie uppmärksammar, både i form av politiska och rättsliga hinder. 
Elmarknadens risk för förändring är något som visade sig verka hämmande för investering i 
förnybara energikällor detta kan komma att påverka ifall Sveriges mål med 100 % förnybar 
elproduktion kan uppnås eller ej.  
 
Den politiska faktorn gällande politiska mål sågs som en drivkraft av respondenterna kopplat 
till att Sveriges regering har målet att den svenska elmarknaden år 2040 ska vara 100 % 
förnybar. Vid vidare analys framkom det dock en osäkerhet vad gäller politisk styrning av den 
svenska elmarknaden, en otydlighet i regelverken och en rädsla att spelreglerna ändras vid en 
ny mandatperiod. Flera respondenter beskriver både barriärer kopplade till orimliga villkor 
kring vattenkraften och att politisk styrning bidragit till stora hinder vad gäller investering i 
befintlig vattenkraft. De beskriver även att tillståndsprocessen har varit en hämmande faktor.  
Tillståndsprocessen ses även för vindkraften som en hämmande faktor och bidrar till att det 
tar tid att få beslut om bygglov för kraftverken.  
 
Elmarknadens spelregler visade sig vara en barriär enligt respondenterna däremot är det 
samtidigt det som sätter grunden till att investeringar sker. För att mer investeringar ska ske 
inom förnybar elproduktion efterfrågas en mer stabilitet och trygghet så att inte spelreglerna 
ständigt ändras. Dessa typer av investeringar sker på lång sikt och om det då uppkommer 
ändringar i regelverk eller politiska styrmedel kan det få stora konsekvenser i form av att 
investeringen i slutändan inte blir lönsam.  
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5.1.2 Den miljömässiga och sociala faktorn 

Begreppet triple bottom line är ett vanligt begrepp inom hållbarhet och innebär att aspekterna 
ekonomisk, social och miljömässig tas i beaktning för att uppnå hållbarhet. Att satsa på de 
miljömässiga och sociala aspekterna kan även visa sig leda till positiva ekonomiska effekter. 
(Gimenez, Sierra & Rodon, 2012) Liksom i Sener, Sharp och Anctil (2018) studie på den 
globala elmarknaden uppmärksammades även av respondenterna i denna studie att den 
miljömässiga- och sociala faktorns påverkan på investeringsbeslut i förnybar energi, och de 
båda sågs som drivkrafter till att investeringar sker.  

 

Att den miljömässiga faktorn påverkar investeringsbeslut kan ses som en självklarhet på 
grund av den allt mer uppmärksammade klimatdebatten och att viss elproduktion kan släppa 
ut stora mängder växthusgaser vilket negativt påverkar världens klimat. Den miljömässiga 
faktorn ses av respondenterna som en drivkraft liksom Sener, Sharp och Anctil (2018) kom 
fram till i deras studie på den globala marknaden. På grund av en ökad uppmärksamhet 
gällande elproduktions påverkan på miljön, blir miljöargumenten allt tyngre. Sveriges mål 
med 100 % förnybar elproduktion år 2040 visade sig i denna studie vara en drivkraft till 
investerarens beslut att investera i förnybar elproduktion. Den framkom även att den 
miljömässiga faktorn verkar hämmande mot utbyggnad av befintlig vattenkraft på grund av 
dess negativa effekter på den lokala vattenmiljön. 

 

Respondenten från Göteborg Energi beskrev att i många fall uppfattas företag bättre om det 
arbetare mot förnybart, vilket kan kopplas mot att den miljömässiga faktorn är av betydelse för 
investeringsbeslut. Det kan även påvisa att företag som väljer att göra dessa typer av 
investeringar kan få fördelar i form av att fler väljer dessa elbolag och några av 
respondenterna beskriver även dessa investeringars positiva koppling vid marknadsföring. 
Tidigare forskning har visat att många företag lägger mer resurser på hållbarhetsfrågor än vad 
regelverken kräver och att investeringar inom hållbarhet kan bidra till externa och interna 
fördelar och inte behöver vara negativt ur en ekonomisk synvinkel, de kan istället bidra till 
nya affärsmöjligheter. (Branco och Rodrigues, 2006) Detta är något som visat sig vara 
applicerat på den svenska elmarknaden då många av respondenterna valt att investera i 
förnybar elproduktion innan efterfrågan av förnybart uppstår, men detta kan dock innebära att 
vissa typer av barriärer uppstår som exempelvis sociala barriärer. 

 

Sociala faktorer innebär i denna studie hinder kopplat till allmänhetens acceptans för 
implementering och användning av förnybara energikällor. Tidigare studier kring den sociala 
faktorns påverkan på investeringsbeslut i förnybar elproduktion visade varierade resultat. 
Marques och Fuinhas’s (2011) studie baserat på den europeiska elmarknaden kom fram till att 
social medvetenhet om hållbarhet inte enskilt är ett tillräckligt stort motiv till investering i 
förnybara energikällor.   
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Vissa studier visade att många fortfarande har en negativ inställning till förnybar energi vilket 
kan påverka investeringsbeslut. (Ek, 2005; Masini och Menichetti, 2013) Medan andra studier 
visade att den sociala faktorn sågs som en drivkraft till att investeringar sker (Sener, Sharp 
och Anctil, 2018). Denna variation kan till stor del bero på vilken elmarknad som undersöks 
då olika elmarknader har olika förutsättningar och står inför olika typer av hinder beroende på 
många orsaker. Det är även starkt kopplat mot vilket energislag som undersöks vilket kan 
innebära att olika energislag kan vara mer eller mindre accepterat av allmänheten. Vindkraft 
visade sig i denna studie att det kan vara en störning för många lokalt och kan ha en positiv 
inställning till vindkraft så länge produktionen inte sker i närheten. Den sociala faktorn sågs 
generellt av respondenter som en drivkraft till att investeringar sker.  

5.1.3 Frivilligt ansvar 

Frivilligt ansvar ligger högs upp i hållbarhetspyramiden (se figur 7) innebär initiativ som inte 
krävs av elbolag men som de ändå väljer att göra för att bidra till hållbarhet. Det framkom att 
flera av respondenterna jobbar med frivilligt ansvar i olika former. Flera respondenter valde 
att investera i förnybara energikällor innan det var ekonomiskt lönsamt för att kunna bidra till 
ett hållbart samhälle. Detta bidrar till att grundstenen i hållbarhetspyramiden (se figur 7) 
Ekonomisk lönsamhet kan i vissa fall ifrågasättas då har valt att investera i förnybar 
elproduktion även fast ekonomisk lönsamhet inte uppnåddes.  

Vissa av studiens företag är kommunalt eller statligt ägda medan andra är börsnoterat. 
Ägarstrukturen kan komma att påverka hur mycket frivilligt ansvar ett företag kan uppnå 
beroende på bakomliggande strategiska mål och ekonomisk lönsamhet. Denna studie har inte 
vidare undersökt ämnet ekonomisk lönsamhet men det framkom att det inte alltid varit 
lönsamt med dessa typer av investeringar för att elbolagen. Hur beroende elbolaget är av att 
alla investeringar ska vara ekonomiskt lönsamma kan därför komma att påverka hur mycket 
frivilligt ansvar som företaget har möjlighet att satsa på vilket kan bero på ägarstrukturen. 
Börsnoterade bolag kan i större utsträckning vara drivna av vinst medan statliga och 
kommunala bolag kan i vissa fall vilja göra investeringar för samhällsnytta. 

Elbolag som gör frivilliga val som positivt påverkar samhället ut miljösynpunkt visade sig i 
denna studie kunna få fördelar vad gäller marknadsföring. Det var något som två av 
respondenterna uppgav att företag som investerar i förnybart uppfattas bättre. Att satsa på 
förnybart kan därför vara en konkurrensfördel och kan ge företaget bra marknadsföring. Det 
kan därmed komma att positivt påverka bolag som väljer att frivilligt arbeta för hållbarhet och 
samhället och miljöns bästa positivt och i slutändan kan företag tjäna mer på att välja dessa 
typer av investeringar även om de var dyrare på lång sikt. Vilket energislag som investeras i 
och i vilken mängd påverkar givetvis ifall denna fördel uppstår.  
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Att kunna förse samhället med den mängd el som efterfrågas visade sig i denna studie vara en 
drivkraft till investering i förnybara energikällor. Politiska beslut om att i framtiden avveckla 
kärnkraften och målet kring 100 % förnybar elproduktion i Sverige kombinerat med att 
efterfrågan på el ökar, är enligt respondenterna en drivkraft mot förnybart. Elbolagen vill 
kunna förse sina kunder med mängden el som efterfrågas. Investeringar i förnybar 
elproduktion är något som respondenterna vill investera i när detta behov uppstår.  

5.2 Marknadsutveckling på elmarknaden 

Denna studie har analyserat drivkrafter och barriärer samt identifierat faktorer som påverkar 
investeringsbeslut i förnybar elproduktion. Energislagen som främst representeras i studien är 
vattenkraft och vindkraft, men även solkraft och bioenergi har omnämnts. Energislagen som 
analyserats har en kraftig variation gällande hur länge de funnits på marknaden. Hur länge de 
funnits på marknaden kan påverka icke-ekonomiska faktorer som social acceptans och hur väl 
utvecklad teknologin är i form av exempelvis prestanda. 
 
Som tidigare presenterats i studiens litteraturstudie kan ny teknik på en marknad illustreras 
med en S-kurva (se Figur 2). Vattenkraft är en teknik som använts länge och kan ses som 
mättad på denna kurva. Solkraft är däremot en relativ ny teknik och har idag låga 
marknadsandelar (se Figur 5), det finns därmed potential att tekniken blir billigare (se Figur 
3) och att prestandan höjs (se Figur 4). Solkraft ses idag av vissa respondenter som betydligt 
dyrare än exempelvis vindkraft vilket kan tyda på att de som investerat i sol idag kan ses som 
pionjärer eller tidiga investerare. Vindkraft har blivit betydligt billigare jämfört med ett antal 
år sedan, men har ändå potential för större marknadsandelar, lägre investeringskostnader och 
en ökad prestanda. Respondenterna i denna studie beskrev att hur väl utvecklad tekniken är 
både kan ses som en drivkraft och barriär. Detta tyder på att det är stark variation mellan olika 
energislag vilket kan ses som rimligt på grund av att sol och vind är relativa nya tekniker 
medan vattenkraft har funnits länge på marknaden.  
 
Flera av energislagen som analyserats har potential för fortsatt marknadsutveckling. De 
faktorer som identifieras i studien kan komma att ändras i och med marknadsutveckling, 
kostnadsreducering och att teknikerna utvecklas. Ytterligare kan ny teknik komma att 
introduceras på marknaden, vilken också kan ändra marknadssituationen. Även andra faktorer 
som ändrar marknaden kan ha stor påverkan, till exempel om batterier utvecklas och 
möjliggör för lagring av energi i större grad än vad det gör idag.  
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5.3 Sammanfattning; faktorer, drivkrafter och barriärer 

I detta delkapitel sammanfattas det som tidigare framkommit i analysen för att enkelt ge en 
översikt kring vilka faktorer som påverkar investeringsbeslut; vilka de främsta drivkrafterna 
är samt de största barriärerna. 
 
Faktorer som påverkar investeringsbeslut kan både vara en drivkraft för- eller ett hinder mot 
investering i elproduktion. Vilken enskild faktor som främst påverkar investeringsbeslut i 
förnybar elproduktion var enligt respondenterna svårt att uttala sig kring då det framkom att 
det var många olika faktorer som påverkar. Respondenternas svar skilde sig åt, men de 
faktorer som främst nämndes var; ägardirektiv, miljömässiga faktorer och politiska spelregler. 
De främsta drivkrafterna visade sig vara; ett ökat effektbehov, den miljömässiga faktorn, 
ägardirektiv och den sociala faktorn. Den främsta barriären visade sig vara politiska 
spelregler.  
 
Drivkrafterna till investering i förnybar energi: 

• Ett ökat effektbehov 
• Den miljömässiga faktorn 
• Ägardirektiv 
• Sociala faktorer 

 
Barriärerna som påverkar investeringsbeslut i förnybar energi: 

• Politiska spelregler och regleringar 
 

Hur den svenska elmarknaden utvecklas i form av politiska mål som mynnar ut i lagar och 
politiska styrmedel påverkar även om den framtida elmarknaden står inför samma drivkrafter 
och barriärer. 
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6. SLUTSATSER 

Den svenska elmarknaden är styrd av politiska mål som mynnar ut i lagar och politiska 
styrmedel som reglerar elmarknaden. Resultatet som framkom i denna studie är kraftigt 
påverkat av hur elmarknaden är uppbyggd idag och hur spelreglerna ser ut på elmarknaden. 
Om dessa spelregler ändras finns det risk att andra faktorer påverkar investeringsbesluten och 
att andra drivkrafter och barriärer påverkar investering i förnybara energikällor. Resultatet 
som framkom skiljer sig delvis från tidigare forskning, detta kan bero på vilken elmarknad 
som undersökts, att elmarknaden är under en ständig förändring i form och att tekniker 
utvecklas samt vilka energislag som respektive energibolag har i sin portfölj.  

 

De främsta faktorerna som visade sig påverka investeringsbeslut är en kombination av; 
ägardirektiv, miljömässiga faktorer och politiska spelregler. Drivkrafterna till investering i 
förnybar elproduktion är ett ökat effektbehov i framtiden, ägardirektiv, miljömässig- och 
sociala aspekter. Den främsta barriären är politiska spelregler vilket innebär en osäkerhet vad 
gäller hur den framtida elmarknaden kommer att se ut och en rädsla att elmarknadens 
spelregler kommer att ändras när nya regeringar tar över styret i Sverige. Vissa av 
energislagen som analyserats är relativt nya på marknaden och det finns en möjlighet med 
marknadsutveckling.  

 

Det visade sig att många elbolag starkt arbetar med hållbart företagande då de har investerat 
innan det var ekonomiskt lönsamt med investering i förnybar elproduktion och innan 
efterfrågan från konsumenterna uppstod. 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Denna studie har analyserat generella faktorer som påverkar investering i förnybara 
energikällor och vilka drivkrafter samt hinder och barriärer dessa står inför.  Drivkrafter och 
hinder är starkt kopplat mot vilket energislag som analyserats, det vore av intresse att 
analysera energislagen var för sig och identifiera drivkrafter och hinder på den svenska 
elmarknaden. Denna studie är baserad på en intervjustudie med 6 stycken elbolag, det vore av 
intresse att genomföra en större studie där fler elbolag är involverade samt om det är olika 
drivkrafter och barriärer beroende på om det är små- eller stora elbolag. Ytterligare vore det 
av intresse att undersöka hur ny teknik (exempelvis batterier och digitalisering) kan komma 
att påverka den svenska elmarknaden. Ägardirektiv visade sig var en drivkraft till investering 
i förnybart, denna studie är baserad på intervjuer med elbolag, det vore därför av intresse att 
även intervjua ägarna det vill säga i många fall kommuner kring investering i förnybar 
elproduktion samt undersöka om det uppkommer skillnader beroende på hur elbolagen är 
ägda. 
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BILAGA  
Bilaga 1 Intervjuformulär och operationalisering 

Fråga Syfte (att undersöka) 

Elbolag: Översiktlig information om 
respondenten. 

Respondentens namn: Översiktlig information om 
respondenten. 

Respondentens arbetsposition: Översiktlig information om 
respondenten. 

1. Med vilka energislag producerar ni el idag? Bakgrundsinformation om 
energimixen. 

2. Hur ser den procentuella fördelningen ut för dessa energislag? Bakgrundsinformation om 
energimixen. 

3. Hur stor andel förnybar elproduktion har ni idag? Bakgrundsinformation om 
energimixen. 

4. Har ni några framtida investeringar i elproduktion planerade? Bakgrundsinformation om 
kommande investeringar. 

5. Vilken faktor påverkar främst era investeringsbeslut i elproduktion? Faktorer som påverkar 
investeringsbeslut. 

6. Vad är motivet bakom att ni har/inte har investerat i förnybar 
elproduktion? 

Motiv till investeringar i 
förnybar elproduktion. 

7. Vad anser du är den främsta drivkraften till investering i förnybar 
elproduktion? 

Drivkrafter till investeringar i 
förnybar elproduktion. 

8. Vad anser du är den största barriären för investering i förnybar 
elproduktion? 

Barriärer kring investeringar i 
förnybar elproduktion. 

9. Hur påverkar dessa faktorer nedan investeringsbeslut mot förnybar 
elproduktion?  

-       Ekonomisk 

-       Miljömässig 

-       Politisk 

-       Reglerande 

-       Social 

-       Teknologisk 

Faktorers påverkan på 
investeringsbeslut. 
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-       Teknisk potential 

10. Har det varit lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv för er med investering 
i förnybar elproduktion? 

Drivkraft/barriär kring 
investeringar i förnybar 
elproduktion. 

11. Hur ser ni på framtida investeringar, vad tror du att ni kommer satsa på? Bakgrundsinformation kring 
framtida investeringar. 

12. Har du något övrigt att tillägga? Övrig information som kan 
vara av intresse.  

 

 

 

 

 



 

 

 


